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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2016. február 
09-én tartott soros ülésén.  

 
 
Az ülés helye: Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal  
        földszinti tanácskozó terme 
 
 
Jelen vannak: Varga Gusztáv elnök  Mezőkovácsháza polgármestere 
 Varchó István alelnök          Végegyháza polgármestere  

Bojczán Nándor Lászlóné Dombiratos polgármestere 
Csürhés István  Kaszaper polgármestere 
Dús Ildikó  Magyardombegyház polgármestere 
Farkas Sándor  Nagybánhegyes polgármestere 
Lantos Zoltán  Kevermes polgármestere 
Magyar Zsolt István  Kisdombegyház polgármestere 
Marjai János Battonya polgármestere 
Mazán Attila Almáskamarás polgármestere 
Mitykó Zsolt  Mezőhegyes polgármestere 
Dr. Nagy Béla   Medgyesegyháza polgármestere 
Urbán Ferenc  Nagykamarás alpolgármestere 
Sódarné Varga Gyöngyi  Magyarbánhegyes polgármestere 
Süli Ernő   Kunágota polgármestere 
Dr. Varga Lajos   Dombegyház polgármestere 
 

Távolmaradását bejelentette: 
 Krucsai József  Medgyesbodzás polgármestere 

 
Jelen volt még:  

 Simonka György  országgyűlési képviselő  
 Dr. Szilbereisz Edit  munkaszervezet vezetője  

 Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 
 Bontovics Krisztián bizottsági tag   

 Krisztován Anna  projekt szakmai vezető 
 Baukó Lászolóné bizottsági tag 
 Bajkán György  Orosházi Katasztrófavédelem parancsnoka 
 Tóth Péter  Mezőkovácsházi Kat.véd parancsnoka 
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 Rajos István Mezőhegyes alpolgármestere 
 Galló Ferenc  projektfelügyelet   
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Köszöntöm az ülésünkön megjelent Társulási Tanács 
Tagjait, Simonka György országgyűlési képviselő urat, Jegyző Asszonyt, valamint a 
meghívott vendégeket. 
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 18 tagjából 17 fő jelen van. Krucsai József 
Medgyesbodzás polgármestere jelezte távolmaradását.  
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Mazán Attila polgármestert megválasztani. 
 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa jegyzőkönyv-
hitelesítőnek Mazán Attila Almáskamarás polgármesterét 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megválasztotta. (A döntéshozatalban résztvevő, 
jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom, hogy az ülés megkezdése előtt kiosztott, 
Koncepció a Dél-békési kerékpáros túra-útvonalhálózat fejlesztésének megvalósítására 
2014-2020 tárgyában készült szóbeli előterjesztés tárgyalását vegye napirendjére a 
Tanács.  
 
Kérem, aki a javaslatommal egyetért, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele 
 

1/2016. (II. 09.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Koncepció a Dél-békési kerékpáros túra-
útvonalhálózat fejlesztésének megvalósítására 2014-2020 
tárgyában készült előterjesztést napirendjére vette. 

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom a fentiek alapján kiegészített, a meghívóban közölt 
napirendi pontok megtárgyalását.  
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása 
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2/2016. (II. 09.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2016. február 09-i ülése napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 

    1.) A Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadása  
 Előadó: Varga Gusztáv elnök 

2.) Tájékoztató a TÁMOP-6.1.5-13-2014-0002 számú 
 pályázat pénzügyi és szakmai megvalósulásáról  

    Előadó: Varga Gusztáv elnök  

   3.) A Társulási Megállapodás módosítása 
    Előadó: Varga Gusztáv elnökének 
 
   4.) A kiegészítő tagdíj módosítása tárgyában 
    Előadó: Varga Gusztáv elnök  
 

5.) A munkaszervezeti feladatok ellátására kötött 
megállapodás módosítása 

 Előadó: Varga Gusztáv elnök 
 
6.) A Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 
 Előadó: Varga Gusztáv elnök  
 
7.) A KJY-453 forgalmi rendszámú Suzuki Ignis 

személygépkocsi üzembentartói joga 
 Előadó: Varga Gusztáv elnök  
 
8.) A 2016. évi belső ellenőrzési terv módosítása, és a 

belső ellenőrzési hozzájárulások megfizetése 
 Előadó: Varga Gusztáv elnök  
 
9.) Koncepció a Dél-békési kerékpáros túra-

útvonalhálózat fejlesztésének megvalósítására 
2014-2020  

 Előadó: Varga Gusztáv elnök  
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A Tárulási ülés napirendjét, a két ülés között nagyon sok 
minden befolyásolta. Röviden szeretném ismertetni, hiszen ezekről lesz majd szó 
később.  
 
A Területi Operatív Programmal kapcsolatban részt vettünk a battonyai Polgármester 
úrral és a medgyesegyházi Polgármester úrral a TÖOSZ megyei konferencián. 
Megdöbbenve tapasztaltam, hogy az észak- és közép békés megyei települések 
polgármesterei összefogtak, mert féltik tőlünk a Területi Operatív Program forrásait. 
Azt gondolják, hogy mi el fogjuk hozni mind a 60 milliárd Ft-ot ebbe a Dél-Békési 
Kistérségbe, fejlesztésnek. Azt szeretnék elérni, hogy oly módon módosítsák a 
pontozási táblázatot, amely a mi eddigi hátrányos helyzetünkből fakadó előnyeinket 
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lenulláznák. Ez azt jelentené, hogy a szabad keretre a teljes esélytelenség nyugalmával 
nyújthatnánk be pályázatot.  
 
Pénteken a Pilot partnertalálkozón kaptuk a bejelentést, miszerint a Minisztérium nem 
támogatja tovább ebben a formában ezt a kísérleti programot, hanem egy más 
formában. Az ülésre 10 óra 30 percre hívtam a Munkaügyi Központ munkatársait, a 
Belügyminisztérium munkatársát, az orosházi kistérségnek a Polgármesterét, akik részt 
vesznek a Pilot programban.  
 
Már többször említettük Képviselő úrnak, hogy a településeinken nagyon sok az 
elhagyott ingatlan, a tulajdonilag rendezetlen állású ingatlan, romos épület, amellyel 
nem tudunk mint kezdeni. A Képviselő úr abban segít nekünk, hogy hívott egy 
szakértői csapatot, akik ezeket a felvetéseket meghallgatják és próbálnak valamilyen 
tervet, programot kidolgozni arra, hogy ezt egy pályázat, vagy Pilot program keretében 
meg tudjuk valósítani. 
 
Még tájékoztatni szeretnélek benneteket, hogy az asztalon különböző finomságokat 
látunk. Magyardomegyház Önkormányzata hívott bennünket a múlt héten egy 
bemutatóra a településükre. Sajnos oda kevesen tudtunk elmenni, így Polgármester 
asszony hozott nekünk egy kis kóstolót. Kecsketejből készítették a sajtokat, a 
körözöttet és a túrógombócot is. A joghurtok pedig tehéntejből készültek, ezek mind a 
saját közfoglalkoztatás keretében megtermelt javak. Gratulálok a 
magyardombegyháziaknak.  
 
Volt egy katasztrófavédelmi igazgatósági évértékelő gyűlés Békéscsabán, ahol 
képviseltem a járás nevében a dél-békési településeket. Az ülésen bejelentették, hogy 
Süli Zsolt alezredes urat, aki eddig az Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
vezetője volt, kinevezték a békéscsabai katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjévé. Az 
Orosházi Kirendeltség-vezetőséggel pedig Bajkán György alezredes urat bízták meg, 
akit szeretettel köszöntök a körünkben.  
 
Megkérem Bajkán György alezredes urat, hogy egy pár szóban szóljon a települések 
polgármesterihez.  
 
B a j k á n   György alezredes: 1973-ban születtem Orosházán. Kétgyermekes 
családban élek, Orosházán. A családi háttér adott a szakmai munkámhoz és adott is volt 
mindig. Ilyen vonatkozásban a támogatásom megvan.  
A szakközépiskolát is Orosházán végezem, utána bevonultam katonának. Egy évig 
voltam sorkatona, majd leszereltem és 1993. november 1-jén felszereltem Orosházára 
hivatásos tűzoltónak. Azóta ezen a munkahelyen is dolgoztam. Voltam állami tűzoltó 
1996-ig, azután önkormányzati, a 2012. január 1-jei újraállamosításig. Az orosházi 
tűzoltóságon a ranglétrát bejártam. Hiszen beosztott tűzoltóként kezdtem különböző 
beosztásokban, majd iskolákat végeztem, így előrébb léphettem. 2012. április 1-jétől az 
orosházi hivatásos tűzoltóságnak a parancsnoki feladatait láttam el, ez év február 1-jéig, 
amikor is az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízott vezetője, Dr. Tollár 
Tibor vezérőrnagy úr megbízott az Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek a 
vezetésével. Jelen pillanatban ebben a jogkörömben állok itt Önök előtt.  
A feladatrendszerem annyiban változott, hogy míg a tűzoltóságnál dolgoztam, addig a 
kovácsházi kistérséggel, a járással minimálisan találkoztam csak. Az orosházi járásban 
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volt az én fő tevékenységi köröm. Ott a tűzvédelemért, polgárvédelemért, 
iparbiztonságért feleltem tűzoltósági szinten.  
A kirendeltség egy magasabb szervezési kategória. Itt belép a katasztrófavédelemnek a 
hatósági jogköre, hatósági feladatai. Ezen a helyen a fő feladatom ezzel egészült ki, 
erre módosult. Hiszen itt ugyanúgy le van képezve a szervezetnek a tűzoltási, 
polgárvédelmi, iparbiztonsági tevékenysége, de úgy gondolom, hogy a „serpenyő” 
másik oldalában legalább ekkora, hanem nagyobb feladatkörrel, a hatósági jogkörök, a 
hatósági feladatok állnak.  
Önök is tájékozódtak róla, hogy a katasztrófavédelem, mint hatóság, nagyon sok 
jogkörrel rendelkezik. Ezek a tendenciák, törekvések központilag jól meggondolt elv 
alapján lettek felépítve, hiszen a lakosság védelme, biztonsága, jó, ha egy kézben van, 
egy kézben összpontosul. Itt gondolhatunk a szén-monoxid mérgezésekre, de akár a 
veszélyes ipari üzemeknek a felügyeletére, koordinálásra, engedélyezésére, vagy csak a 
tűzvédelmi hatósági dolgokra. Ezek a jogkörök a katasztrófavédelem berkein belül 
vannak, ide lettek delegálva, ezekkel a jogkörökkel élünk. Első fokon nagyon sok 
mindenben, mint a katasztrófavédelmi kirendeltség-vezetője, én vagyok felruházva. 
Másodfokon pedig, hol a megyei Igazgatóság, hol pedig az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jár el. Ebben a vonatkozásban azt gondolom, hogy 
fogok Önökkel a jövőben találkozni több tárgykörben, témakörben.  
A katasztrófavédelemnek és nekem is az a törekvésem, hogy segítsük és felügyeljük a 
szabályos működést. Ez nagyon fontos, hiszen az emberéletnél nagyobb dolog nincs is. 
Minden mást meg lehet venni, elő lehet teremteni, lehet vele gazdálkodni, de az 
emberélet az első számú, nekünk erre kell vigyáznunk. Ezek a hatósági jogkörök, ezek 
a feladatok mind azért vannak kitalálva, hogy az emberek, a lakosság biztonságban 
legyen. A jövőbeni munkámat ebben az eszmében szeretném végzeni és természetesen 
együttműködve, segítve a települések működését, munkáját, mint a múltban is ezt már 
többször megtettük, akár csak a mentőcsoportokra, vagy a tűzoltó-egyesületekre 
gondolok. Bízom a közös munkában, együttműködésben, köszönöm, hogy 
meghallgattak.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Köszönjük a bemutatkozást.  
Körünkben van Tóth Péter százados úr, aki a Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság parancsnokhelyettese. Százados úrral arról egyeztettem, hogy gyakorlott 
a tűzoltóságnál is és a települések a Flórián nap alkalmából a településükön élő 
tűzoltóknak, akik jól dolgoznak, adhatnak át ajándékot, vagy elismerést valamilyen 
módon. Ez történhet a megyei tűzoltónap alkalmából. Voltak települések, akik már 
eszközzel, munkával, adománnyal segítették a parancsnokságot. Valamint ha a 
tűzoltólaktanyában vagy a környékén van olyan feladat, amit el kellene látni, de az 
állami költségvetés erre nem ad fedezetet, ebben is kérnék a segítségünket.  
Átadom a szót Tóth Péter százados úrnak.  
 
T ó t h    Péter tűzoltó százados: A május 4-i Flórián nap alkalmával, illetve ha a 
települések augusztus 20-i vagy bármilyen rendezvényükön, ahol a települések tűzoltóit 
szeretnék elismerésben részesíteni, valamint hogyha a kovácsházi tűzoltóságot 
bármilyen használati tárgyakkal, olyan építőanyagokkal, amivel mindennapjainkat 
komfortosabbá tudnánk tenni, tudnának támogatni, akkor azt nagyon megköszönnénk. 
Ezzel kapcsolatban majd minden polgármesterrel személyesen szeretnénk beszélni. 
Meg fogjuk keresni a települések vezetőit a belvízelvezető rendszerek ellenőrzése 
kapcsán a katasztrófavédelmi megbízottal és akkor személyesen is tudunk majd erről 
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beszélni. Hogy milyen jellegű segítségre gondolok: például bontott téglára, sóderra, 
cementre, faanyagra, evőeszközökre, étkészletekre, mikrohullámú sütőre stb.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Köszönjük.  
Azt kérem Százados úrtól, hogy amikor végigjárta a településeket és a települések 
adtak valami ígérvényt, felajánlást, utána, ha marad még olyan dolog, amire nem 
találnak megoldást, azt a listát jutassa el hozzánk, a Társuláshoz.  
 
B a j k á n   György alezredes: A megyei tűzoltónap egy olyan lehetőséget is nyúlt a 
települések vezetői felé, akár a kistérség felé is, hogy nemcsak a tűzoltók gondolatbeli 
vagy tárgybeli elismeréséről szól, hanem az önkéntes tűzoltó-egyesületek, 
közbiztonsági referensek, mentőcsoport tagok, csoportok elismeréséről is. A megyei 
tűzoltónap egy olyan rendezvény, amelyen szokás az, hogy amelyik település úgy 
gondolja, el szeretné ismerni a katasztrófavédelemhez kapcsolódó tagjainak vagy 
emberinek a működését, akkor ez erre egy lehetőség. Nyilvánosság előtt, média előtt, a 
katasztrófavédelem vezetői előtt azoknak az embereknek a munkáját ismerik el, akik 
tesznek település védelméért. Itt ez egy lehetőség arra, hogy éljen vele a település 
vezetése.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Tegnapi napon Bittman tábornok úrral 
tárgyalhattunk és Tóth ezredes úrral Békéscsabán az igazgatóságon, a TFA-ról volt szó. 
A TFA egy komoly világszínvonalú verseny, ebben az évben vélhetően 10 országból 
fognak jönni tűzoltók, hogy elnyerjék a legerősebb tűzoltó címet. A tegnapi 
megbeszélésen úgy vettem ki Tábornok úrnak a szavaiból, hogy nagyon örülnek annak, 
hogy Orosháza újra megrendezni kívánja. Orosháza Városa 3 millió Ft-tal valamint 
nagyon sok rendezési költséggel támogatná ezt az eseményt. Tehát az orosházi-
mezőkovácsházi járásban szerveznék ezt meg.  
Véleményem szerint határozatban kellene megerősíteni azon szándékunkat, hogy mi is 
támogatjuk és mindent megteszünk, a Dél-Békési Kistérség 18 települése, hogy ez a 
rendezvény itt valósuljon meg.  
 
B a j k á n   György alezredes: Ez a verseny Kanadából indult a 80-as évek közepén. 
90-es évek közepén került be Európába. Majd 2004-ben rendezték meg először 
Magyarországon, 10 éven keresztül Budapest adott neki otthont. Ez a verseny 
Budapesten nem volt a nyilvánosság felé meghirdetve. Kettő évvel ezelőtt azt 
gondoltuk, mind a szakmai, mind pedig a település vezetése, hogy talán ebből lehetne 
profitot kovácsolni és nem anyagiakra gondoltunk. Olyan turisztikai, erkölcsi, szakmai 
elismeréseket lehet ezzel elérni, ami nemcsak Orosházának, hanem a településeken 
kívül, a régiónak, járásoknak, a kistérségnek, Dél-Békésnek is egy színt hozna, egy 
nívót hozna az életében. Ez a verseny 9 verseny nemből áll. Körülbelül 4-5 perc alatt 
teljesítik a pályát, ez a nehezített verzió, amit mi megszervezetünk. Hiszen a külföldi 
versenyek úgy lettek megszervezve, hogy a verseny nemek, elemek között pihenők 
vannak. Nálunk nincs, egyben kell leküzdeni az egész pályát. Ezzel a versennyel 
összekötöttünk egy olyan prevenciós bemutató, megelőzési, kiállítási programot, amely 
kifejezetten az ifjúság nevelésére épül. Kifejezetten a gyerekeknek a legkisebb 
korosztálytól kezdve, a középiskolás korosztályig bemutattuk azokat a dolgokat, amik a 
katasztrófavédelem berkein belül mind a továbbtanulási lehetőséget biztosítják azok 
számára, akik ide akarna jönni. Mind a munkánk részeit, hogy milyen füstben 
közlekedni. Egy gyermek számára élmény az, amikor a szülőjével, vagy egy segítővel, 
légzőkészülékben teljesen zárt alagútrendszerben, füstben, nulla látási viszony mellett 
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végigtapogatva végigmegy. Utána bemutattuk, hogy milyen veszélyei vannak a tűznek. 
Itt gondolok arra, hogy egy felhevült forró serpenyőben meggyulladt étolajra vizet 
öntünk, mi történik akkor. Több méteres lángok csapnak ki belőle. Kiállításokat 
szerveztünk, a tűzoltók gépjárműveiből, a tradicionális ruháinkból. Minden olyat 
megpróbáltunk lehozni erre a rendezvényre, ami a nagyközönséget is megmozdítja, 
megszólítja. A tavalyi évben nemzetközi volt a verseny, környező országainkból, 3 
ország részt vett rajta. Azt kell, hogy mondjam, hogy elég magasra tették a mércét a 
külföldi versenyzők, hiszen kettő kategóriában, külön versenyeztettük a külföldieket és 
hazaikat. De olyan időt futottak, hogy az összetettben is ott lettek volna az első 
helyeken. Egymásra építve, felépítve az idei évben kettő naposra tervezzük a 
rendezvényt. Most már 10 külföldi ország kerül meghívásra. Még mindig nem tudjuk 
meghívás nélkülire tenni a versenyt, mert akkor nem bírnánk a jelentkezők számával. 
Egy tudatosan épített folyamat ez. Azt gondolom, hogy ez Dél-békésnek is egy 
csillagszeme lehet, hiszen egy világversenyt szeretnénk ebből a jövőben kiépíteni, 
amire hogyha a támogatásunk megvan, már pedig ezekben az elmúlt években és az idei 
évben is úgy tűnik, hogy jó úton járunk, akkor ebből tudunk profitálni. Nem csak az 
idegenforgalmi éjszakákra vagy az itt töltött napokra, az itt elfogyasztott ételekre 
gondolok, amik esetleg bevételt hoznak egy vállalkozónak vagy településnek, hanem 
azt a kulturális, azt a turisztikai értéket, amivel elviszik a hírét ennek a régiónak, hogy 
itt van egy ilyen is. Emellett még meg tudják nézni az egyéb turisztikai 
látványosságokat is, melyek akár egy több napos programot is biztosíthatnak az 
idelátogatók számára. Idén már elkezdtük az ezzel kapcsolatos megbeszéléseket, 
tegnapi nap folyamán volt is egy szélesebb körű egyeztetés. Szó volt a verseny 
bővítéséről is. Hiszen az önkéntes mentőszervezetek bevonása is, vagy inkább úgy 
mondtam, hogy a TFA versennyel párhuzamosan történő bemutatása, versenyeztetése, 
felkésésre. Ez még nincs eldöntve, hogy milyen formában, milyen módon fog történni. 
De mivel hogy Dél-békés élen járó volt az önkéntes mentőszervezetek alapításában, 
működtetésében is, úgy gondolom, hogy ez is egy igen fontos momentuma ennek a 
rendezvénynek.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Augusztus 26-27-én lesz ez a verseny. Tehát akkor 
fogadjunk el egy olyan határozati javaslatot, amelyben a Dél-Békési Kistérségi 
Többcélú Társulás Társulási Tanácsa támogatja ennek az eseménynek a megrendezését.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: „Az ország legerősebb tűzoltója” esemény támogatása  
 

3/2016. (II. 09.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa támogatja „Az ország legerősebb tűzoltója” 
(TFA) szakmai verseny 2016. augusztus 26-27. napján 
Orosházán történő megrendezését.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
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S i m o n k a   György képviselő: Még egy határozati javaslatom lenne egy 
partnerségre. A mezőkovácsházi tűzoltóparancsnokság pár évvel ezelőtt fel lett újítva és 
azt mondhatom, hogy méltó körülmények között tudják végezni a tűzoltók a 
munkájukat. De ott is kell majd fejleszteni.  
Orosházán a tűzoltók borzasztó körülmények között dolgoznak és még a pihenésre a 
lehetőségük is nagyon szűkös. Ezért elkezdtünk két évvel ezelőtt egy olyan munkát, 
amivel azt céloztuk meg, hogy felújíthassuk ezt a laktanyát. Ma már ott tartunk, hogy 
pénzt allokált a kormányzat, a Belügyminisztérium erre a célra, hogy megtervezzék. 
Ebben az évben megtervezésre kerül és 2017-ben felépítésre fog kerülni egy modern 
követelménynek megfelelő laktanya. Ami azért érdekes Mezőkovácsháza 
szempontjából is, mert a kirendeltség is oda kerülne. Ez körülbelül 500 millió Ft-ot fog 
majd igénybe venni. Viszont ez csak az épület felújítására fog vonatkozni. Ezredes 
úrral már egyeztettünk az elmúlt hetekben, hónapokban arról, hogy mi lesz akkor, 
hogyha majd ki kell dobni az ottani szekrényeket, asztalokat, stb. Két problémával kell 
majd megküzdenünk. Az egyik az átmeneti időszak, amíg felújításra kerül, hogy hol 
lesznek a tűzoltók. A másik pedig az, hogy milyen módon lesz majd pótolva az a 
bútorzat, ami borzasztó állapotban van, de létezik.  
Erre kérte, hogy találjunk megoldást. Örülök, hogy itt vannak olyan szakemberek, akik 
értenek ahhoz, hogy hogyan lehet pályázati úton 5-10 millió Ft értékű eszközt, 
bútorzatot beszerezni. De ahhoz, hogy az OKF-et meggyőzzük arról, hogy már pedig 
igen nagy szükség van nemzeti forrásból ezeknek a fejlesztéseire. Az ország majd 
minden pontján szükség lenne a felújításokra. Az orosházi kistérség és Orosháza Város 
maga fejezte ki az elkötelezettségét és jelentette be, hogy amennyiben szükséges 
mindenféle partnerséget meg fog adni és ha szükséges, akkor az eszközök 
beszerzésében is segít. Tovább erősítené ezt a pozíciót, hogyha a Dél-Békési Kistérség 
18 települése is kifejezné szándékát és elkötelezettségét amellett, hogy ezt a felújítást, 
ami mindannyiunk érdeke, támogatja és az eszközök beszerzését, amit nem finanszíroz 
majd a pályázat, abban pedig valamilyen szintű partnerséget biztosítson. Most a régi 
határőrlaktanyában van a tűzoltóság. Három helyen van az irányítás. Ezt össze lehetne 
építeni kettő helyre, így sokkal hatékonyabban tudnának működni.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Ha jól értettem, akkor elvi támogatásról kell nyilatkozzunk, 
amely adott esetben egy anyagi támogatásra is átalakulhat.  
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Orosházi tűzoltólaktanya felújításának támogatása  
 

4/2016. (II. 09.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa támogatja az orosházi tűzoltólaktanya épületének 
pályázati úton történő felújítását. Egyben kifejezi 
szándékát, hogy a pályázat által nem finanszírozott 
berendezési tárgyak beszerzéséhez segítséget nyújt. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
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I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadása  
  
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök 
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
bizottságok álláspontját.  
 
S ü l i   Ernő polgármester: A Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság, valamint a 
Pénzügyi Bizottság együttes ülésén tárgyalta az 1. sz. előterjesztést. Az abban 
foglaltakat tudomásul vettük és áttanulmányoztuk. Ennek tudatában javasoljuk a 
határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: 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 Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadása  
 

5/2016. (II. 09.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az Államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2016. évi 
költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja: 

 
I. 

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, az Elnökségre, a Társulás munkaszervezetére, 
bizottságaira terjed ki. 
 

II. 
(1) A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2016. évi költségvetését 73.665 ezer Ft 
bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül: 

 
   63.873 e Ft költségvetési bevétellel 
   73.665 e Ft költségvetési kiadással   

                      -  9.792 e Ft költségvetési egyenleggel (hiánnyal), 
  
    ebből: 
                      -  9.792 e Ft működési egyenleggel 
       0 e Ft felhalmozási egyenleggel 
              9.792 e Ft működési célú belső finanszírozású 
(előző évi pénzmaradvány) bevétellel állapítja meg.  

 
(2) A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetési egyenleg összegét -9.792 e Ft-ban 
állapítja meg.  
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(3) A Társulási Tanács a II. (2) pontban megállapított egyenleget az előző évi működési 
célú pénzmaradvány igénybevételével (9.792 e Ft) kívánja biztosítani.  
 
(4) A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat 
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. mellékletben, a 
2016. évi bevételeket és kiadásokat feladatonkénti, pályázatonkénti bontásban a 2. 
mellékletben ezer Ft-ban állapítja meg. 
 
(5) A Társulási Tanács az önkormányzatok belső ellenőrzési hozzájárulásait és tagdíjait 
ügyeleti hozzájárulásait a 3. melléklet szerint állapítja meg. 
 
(6) A Társulási Tanács a felhalmozási kiadások előirányzatát a 4. melléklet szerint 
állapítja meg. 
 
(7) Az Áht. 29/A § szerinti kimutatást a Társulási Tanács az 5. melléklet szerint fogadja 
el. 
 
(8) A Társulás előirányzat felhasználási tervét a 6. mellékelt tartalmazza.  
 
(9) A Társulási Tanács Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatainak bemutatását 
a 7. melléklet szerint fogadja el. 
 

III. 
Létszámkeret meghatározása 

 
A Társulási Tanács a Többcélú Társulásnál foglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet 
szerint állapítja meg. 
 

IV. 
A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
(1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács Elnöke, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet vezetője a felelős. 
 
(2) A Társulási Tanács éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja. 
 
(3) A Társulási Tanács a saját, ill. az átruházott hatáskörű előirányzat módosításokkal, 
valamint az állami támogatások év közben történő változásából adódóan a 
Költségvetési határozatát negyedévente, egyéb esetekben szükség szerint, de legkésőbb 
a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön 
jogszabályban meghatározott határidejéig módosíthatja. 
 
(4) A költségvetést érintő átruházott hatáskörben hozott döntésekről az Elnök, ill. az 
Elnökség köteles a döntést követő Társulási Tanács ülésen beszámolni. 
 
(5) A tartalék felhasználása a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik.  
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V. 
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

 
(1) A költségvetés végrehajtását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. Az ellenőrzés 
tapasztalatairól a Társulási Tanács Elnöke a zárszámadási határozattervezet 
előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni. 
 

VI. 
Vegyes és záró rendelkezések 

 
(1) A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt és a munkaszervezet vezetőjét a 
Társulás költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások 
teljesítésére. 
(2) Ez a határozat az elfogadás napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-
jétől kell alkalmazni. 
 
Határidő: értesítésre azonnal   
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
   Dr. Szilbereisz Edit munkaszervezet vezetője     

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Tájékoztatni szeretnélek benneteket, hogy hozzám 10 órakor 
vendégek érkeznek az Emberi Erőforrások Minisztériumából. Onnantól Varchó István 
alelnök úr veszi majd át az ülés vezetését.  
 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztató a TÁMOP-6.1.5-13-2014-0002 

számú pályázat pénzügyi és szakmai 
megvalósulásáról  

  
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök 
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Az erről készült előterjesztést az ülés megkezdése előtt 
osztották ki.  
Átadom a szót Krisztován Anna projekt szakmai vezetőjének.  
 
K r i s z t o v á n    Anna projekt szakmai vezető: Amikor legutóbb találkoztunk 
decemberben akkor éppen Elnök úr Budapesten volt és aláírta a decemberi 
hosszabbításra vonatkozó szerződésmódosítást. Hiszen beszéltünk arról, hogy további 
forrásokat sikerült elnyerni a projekt folytatására. Igaz, hogy csak a 2015-ös évre 
egyenlőre. Ezzel együtt az előterjesztés tartalmazza a pontos összegét a Kistérségben 
megvalósult projekt számának. Örömmel jelentem, hogy a két távoli megyében ahol 
konzorciumi partnerként szerepelt a Kistérségi Társulás, Somogyban és Baranyában 
2015. november 30-val sikeresen lezártuk a projekteket. A békés megyei program 
szintén keretemelést, illetve hosszabbítást kapott. Ugyanúgy 2015. december 31-ig 
dolgozhattunk.  
Most folyik a projektek összesítése, illetve az áruelszámolásokat benyújtottuk és 
március hónapra várjuk a helyszíni ellenőrzéseket. Egyenlőre, a minisztérium részéről 
pozitív visszajelzéseket kaptunk. Ami hiánypótlásra szükség volt, azt természetesen 
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biztosítottuk a dokumentumok szintjén. Úgy tűnik, hogy egy nagyon komoly szakmai 
tartalommal sikerült rövid idő alatt megvalósítani, ezt a nagy volumenű programot.  
Sokan a térségből, akár célcsoporttagok, akár bevont szakértők, beszélhetünk a 
védőnőktől a pedagógusokon keresztül, a szociális munkások, családgondozókig, 
nagyon sok mindenkiről, jelezték, hogy nagyon hasznos volt a program. Sajnálták azt, 
hogy ilyen rövid ideig tartott és véleményük szerint hasznos lenne folytatni.  
Jeleztük Elnök úrnak is, hogy az igény megvan rá a térségben, illetve Békés megyében 
is arra, hogy a komplex program folytatásra kerüljön. Illetve már azt is jeleztük és ezt a 
határozati javaslat tartalmazza, hogy mindamellett, hogy egyenlőre további források 
nincsenek a projekt mögött, olyan lehetőség van a továbblépésre, hogy a más 
programokban, ahol konzorciumi partnerként megjelent a Kistérségi Társulás, az 
azokban a programokban létrejött fejlesztéseket, amennyiben a konzorciumvezetők 
hozzájárulnak, ezeket a térségben használhatnánk. Legyenek ezek képzési anyagok, 
módszertanok, vagy az online felületeken elkészült különböző fejlesztések. 
Amennyiben az Társulási Tanács felhatalmazza Elnök urat, jó lenne hogyha ebben az 
ügyben lépne. Felkeresné a konzorciumi partnereket ezzel a kéréssel, illetve javaslattal. 
Mindemellett természetesen egyeztettünk arról is Elnök úrral, hogy további források 
bevonására lenne szükség, ahhoz, hogy a szakmai programok folytatódhassanak. Több 
településről érkezett olyan kérés, hogy magát a találkozókat, az összejöveteleket nem 
függesztették fel, ellenben ahhoz, hogy komoly szakértőket, külső szakembereket 
lehessen meghívni, ahhoz további forrásra, támogatásra lenne szükség. Ez mind olyan 
alátámasztó információ, ami a folytatás mellett szól. Bízunk benne, hogy Elnök úrnak, 
illetve Képviselő úrnak lesz lehetősége arra, hogy további forrásokat hozzon erre a 
célra a térségbe.  
Azt gondolom, hogy ami szakmai munkát el lehetett végezni, azt elvégeztük és 
megvalósítottuk. A települések számára, illetve az önkormányzatok számára készült 
egy összefoglaló arról, hogy az adott településen milyen programelemek valósultak 
meg. Ezek az összefoglalók azért felhívják a figyelmet arra, hogy van jó néhány olyan 
fejlesztése a projektnek, amely hosszútávon alkalmazható, használható, ingyenesen 
hozzáférhető. A szakmai csapat, illetve a menedzsment nevében is arra kérném Önöket, 
hogy helyben az önkormányzathoz kapcsolódó szakembereknek, illetve akár a 
településen működő iskolákban, óvodákban, hívják fel a figyelmet, hiszen nagyon sok 
anyag készült, amit hogyha valóban forgatnak a szakembereink és használnak a 
mindennapokban, akkor annak hosszú távú hatása lehet az egész térségre nézve.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Mindenki tudja, hogy valóban nagyon sok minden történt. 
De hogyha a számokat is megnézzük, hogy 1,5 milliárd Ft érkezett a járásunkba és 34 
ezer embert érintett a mezőkovácsházi járásban és 43 ezer embert Békés megyében, ez 
hatalmas nagy munka. Gratulálok a projekt vezetőjének.  
Nagyon sok minden valósult meg. Egy része egyszeri élményt nyújtott azoknak, akik 
részt vettek, más része pedig tartós, olyan tudás, amely itt maradt vagy esetleg ha a 
másik megyében is van, akkor nekünk megszerezhető. Ez a lakosság, illetve a 
szakembereink számára felajánlható. Mezőkovácsházán például a 7 szokás módszere 
az óvodában és az iskolában is nagyon népszerű, folyamatos tréingeket tartanak. 
Remélem, hogy ez a jövőben is így lesz. Elmondta a Projektvezető és Képviselő úr is, 
hogy folynak már előkészületek egy hasonló projektnek a megvalósítására.  
Azt a tájékoztató levelet, köszönőlevelet, amit az együttműködésért aláírtam, legyetek 
szívesek a képviselő testületnek mutassátok be.  
A Társulás nevében köszönetemet fejezem ki a projekt szakmai tevékenységében részt 
vevők kollégáknak. Képviselő úrnak azért, hogy ez projekt ide érkezett. Saját 
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magunknak pedig azért, hogy ebben a nagy munkában, ha csak közreműködőként is, de 
igyekeztünk segíteni.  
Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, ami a határozati javaslatban szerepel, hogy 
próbáljam megszerezni azokat az ismereteket, mert például Baranya megyében láttam 
egy nagyon jó kezdeményezést, miszerint hogyan tudják a roma embereket bevonni az 
egészségügyi megelőző programokba. Ha ebből is tudnánk valamit ide hozni, akkor a 
háziorvosainknak tudnánk segíteni ezzel a tevékenységgel.  
 
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 Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: TÁMOP tájékoztató elfogadása 
 

6/2016. (II. 09.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megtárgyalta a Tájékoztató a TÁMOP 615-ös 
pályázatok megvalósulásáról, lezárásáról szóló 
előterjesztést, a beszámoló elfogadásáról dönt. 
A projektmenedzsment színvonalas munkájának 
elismerése mellett sikeresnek minősíti a TÁMOP-6.1.5-
13-2014-0002 ,, Kulcs egy jobb élethez” – Békés megye 
komplex emberi erőforrás-felzárkóztatási programjának 
kifejlesztése Dél-Békésben című projektet. 
 
Felkéri Varga Gusztáv elnököt, hogy a további TÁMOP-
6.1.5-ös projektek konzorciumi vezetőivel folytasson 
egyeztetést az adott pályázatokban megvalósult 
fejlesztések dél-békésiek számára történő ingyenes 
elérhetőségének, használhatóságának érdekében, egyben 
keressen olyan lehetőségeket, amelyek a projekt 
folytatását segíthetik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 

 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulási Megállapodás módosítása 
  
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök 
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
bizottságok álláspontját.  
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S ü l i   Ernő Kunágota polgármester: A Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság, 
valamint a Pénzügyi Bizottság együttes ülésén tárgyalta a 3. sz. előterjesztést, 
amelyben a Társulási Megállapodás módosításáról esett szó.  
A Bizottságok támogatják a megállapodás módosítását.  
V a r g a   Gusztáv elnök: Átadom a szót Jegyző asszonynak. 
 
Dr. S z i l b e r e i s z    Edit munkaszervezet vezetője: A bizottsági ülésen elhangzott, 
hogy a holnapi nap folyamán kiküldjük a településeknek, hogy milyen határozatot kell 
hogy elfogadjanak. A határidő betartására nagyon felhívnám a figyelmet, mert március 
1-jéig kellene a MÁK-nak benyújtani. Ezt a határozatot február 26-ig kellene a 
testületeknek elfogadniuk.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Társulási Megállapodás módosítása  
 

7/2016. (II. 09.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja 
a tagtelepülések Képviselő-testületeinek: 
 
„Határozati javaslat:  
……………. Városi/Községi Önkormányzat Képviselő 
testülete módosítani kívánja a Dél-Békési Kistérség 
Többcélú Társulás Társulási megállapodását a 
határozat mellékletét képező tartalommal. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
módosítás aláírására. 
Határidő: 2016. február 26. 
Felelős:……………. polgármester” 
 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás módosítás 
nyilvántartásba vételével kapcsolatosan szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. március 1. 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
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IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A kiegészítő tagdíj módosítása  
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök 
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Ez a kiegészítő tagdíj a kunágotai orvosi ügyeletben 
résztvevő települési önkormányzatok kiegészítő tagdíja. A Társulási Tanács látja ezt a 
feladatot. A tagdíj módosítására egyedül amiatt kerül sor, mert a lakosságszám 
változott az egyes településeken. Az 1 főre jutó összeg ugyanannyi maradt, csak a 
legújabb statisztika alapján meg kellett állapítanunk, hogy mennyi ez a tagdíj.  
Kérném a bizottságok javaslatait.  
 
S ü l i   Ernő Kunágota polgármester: A 4. sz. előterjesztést együttes ülésen 
megtárgyalták a bizottságok, melyben a kiegészítő tagdíjmódosítását tekintettük át. A 
kiosztott anyagban szereplő táblázatot a bizottsági tagok áttanulmányozták, ennek 
megfelelően döntésüket meghozták és egyhangúlag támogatták a határozati javaslatot.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
M i t y k ó   Zsolt Mezőhegyes polgármestere: Volt szó a tavalyi évben arról, hogy egy       
orosházi-mezőkovácsházi nonprofit orvosi ügyelet jönne létre. Ennek van-e realitása? 
Lehetne-e valami iker állomáshelyet létesíteni Mezőhegyesen is, a két legtávolabbi 
pont Kunágota és Mezőhegyes között. Hiszen a tagdíj hozzájárulásunk elég nagy 
ahhoz, hogy ezzel a kéréssel élhessen Mezőhegyes.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Dr. Dankó Alpár doktor úrral, aki a kunágotai központi 
orvosi ügyeletnek a szakmai vezetője tárgyaltuk. Gyakorlatilag most Békés megyében 
jól működik a központi orvosi ügyelet mindenütt. A kunágotai központnál sem 
hallottunk semmilyen gondról, a kovácsházi régebb óta jól, az orosházi jól működik, a 
tótkomlósi elindult. Azt javasolta a doktor úr, hogy így önmagában nem volna értelme 
ezt a nonprofit kft-t, hogy az egész megyében az összes központi orvosi ügyeletet egy 
kézbe venné. Akkor volna értelme, hogyha a betegszállítást is hozzá tudnánk csatolni. 
Ezen gondolkodunk, hogy a jogszabály megengedné azt, hogy betegszállítást is 
végezhessen ez a konzorcium. Mert semmilyen megtakarítást és semmilyen plusz 
előnyt nem jelentene. Mezőhegyesnek jelentene esetleg könnyebbséget Tótkomlós 
közelsége miatt. Mezőhegyes problémáját akkor lehetne megoldani, ha Battonya 
tartozna a kunágotai központhoz és Mezőhegyes tartozna a kovácsházihoz, akkor ez a 
távolság lerövidülne. Ez a települési önkormányzatok döntésén múlik. Ezt a kérésedet 
a 12 település elé terjesszük, hogy akik a kunágotai központú orvosi ügyeletben 
vannak, látnak-e lehetőséget arra, hogy Mezőhegyesen egy iker állomáshelyet 
létesítsünk. Tehát az első kérdésedre válaszolva, gondolkodunk rajta. Abban az 
esetben, amikor megnyílik a betegszállítás lehetősége egy nonprofit kft. előtt, akkor 
teszünk javaslatot arra, hogy mind a 4 dél-békési, orosházi járási és mezőkovácsházi 
járási központi orvosi ügyelet egy kézben legyen. A másiknál pedig rábízzuk a 12 
településre.  
 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki a határozati javaslattal 
egyetért, szavazza meg.  
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Kunágotai orvosi ügyelet kiegészítő tagdíj-módosítása  
 

8/2016. (II. 09.) sz. TT. Határozat 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2016. évi kiegészítő tagdíj havi összegét a 
központi orvosi ügyeleti feladatok biztosításához az 
alábbiak szerint fogadja el: 

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Felhatalmazza az Elnököt a feladatellátás biztosításához 
szükséges szerződéseket módosítására és aláírásra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Átadom az ülés vezetését Varchó István alelnök úrnak. 
 
 
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A munkaszervezeti feladatok ellátására kötött 

megállapodás módosítása 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varchó István alelnök 
 
V a r c h ó    István alelnök: Mindannyian tudjuk, hogy 2015. januárjában 
Mezőkovácsházára került a munkaszervezet a Társulási Tanács tekintetében. Ekkor a 
működésre biztosított összeg 3,6 millió Ft/évben lett megállapítva. Ettől az időponttól 

Település Lakosságszám (fő) Kiegészítő tagdíj 
mértéke 2015. 
54,22 Ft/fő/hó 

Almáskamarás 953 51.672.- 
Dombegyház 2153 116.736.- 
Dombiratos 627 33.996.- 
Kevermes 2029 110.012.- 
Kisdombegyház 532 28.845.- 
Kunágota 2842 154.093.- 
Magyardombegyház 280 15.182.- 
Medgyesbodzás 1103 59.805.- 
Medgyesegyháza 3682 199.638.- 
Mezőhegyes 5410 293.330.- 
Pusztaottlaka 403 21.851.- 
Nagykamarás 1424 77.209.- 
Összesen 21.438 1.162.369.- 
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kezdődően a feladatok szaporodtak, különböző olyan tevékenységek kerültek be a 
munkaszervezet ellátási területébe, amelyek azt megelőzően nem voltak jelen. Például 
orvosi ügyelet létrehozása Kunágotán, „Kulcs egy jobb élethez” projekt feladatainak az 
elvégzése és egyéb olyan munkák, amelyek többlet terhet rónak a hivatal munkatársaira 
és többletköltségeket jelentenek a különböző dologi kiadások tekintetében is. Ezért 
azzal a kéréssel fordul az önkormányzat a Tanácshoz, hogy a 2016-os évben ezt a 
támogatási összeget 6 millió Ft-ban szíveskedjen a Tanács biztosítani a munkaszervezet 
számára. Ez olyan szintű emelkedés, amely véleményem szerint indokolt. 
Többletköltséget nem jelentene ez az emelés az önkormányzatok számára, hiszen az 
általános tartalék fedezetet nyújtana ennek a biztosítására.  
 
Kérem a bizottságok javaslatát ismertetni.  
 
S ü l i   Ernő Kunágota polgármester: A Bizottságok együttes ülésen tárgyalták meg az 
V. napirendi pontot. A kiosztott anyagban a módosítás tervezetét áttekintette és ennek 
megfelelően egyhangúlag a határozat elfogadását javasolta.  
 
V a r c h ó    István alelnök: 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 Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Munkaszervezeti feladatok ellátására kötött megállapodás módosítása 
 

9/2016. (II. 09.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Társulás munkaszervezeti feladatainak 
ellátására a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatallal 
kötött Megállapodást a határozat melléklete szerinti 
tartalommal módosítja.   
 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a megállapodás 
módosítását aláírja. 
 

    Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit munkaszervezet vezetője: Szeretném megköszönni a 
Társulásnak az előterjesztés támogatását. 
 
 
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2016. évi belső ellenőrzési terv módosítása, és 

a belső ellenőrzési hozzájárulások megfizetése 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varchó István alelnök 
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V a r c h ó    István alelnök: A 2016. évi belső ellenőrzési terv módosításával és a 
belső ellenőrzési hozzájárulok megfizetésével foglalkozik.  
Egy megállapodás megköttetett oly módon, hogy abban az időpontban még 
Medgyesegyháza nem döntött a tekintetben, hogy részese kíván-e lenni ennek a 
programnak, vagy pedig nem. Ezt követően a medgyesegyházi önkormányzat döntése 
alapján, az ellenőrzést kérő tagok száma megemelkedett és így a King Controll Kft. 
ajánlatát meg kellett változtatni. A medgyesegyházi önkormányzat belépésével a 
revizori napok száma megnőtt és ennek arányában a költségek is változtak.  
Döntenünk kell még arról, hogy milyen módon történik a belső ellenőrzés. Két 
alternatíva volt, lakosságszám arányosan, illetve revizori napok számát figyelembe 
véve. A mellékelt táblázatban áttekinthető, hogy milyen költségek terhelnek egy-egy 
települést.  
 
Kérem, a bizottságok javaslatát ismertetni.  
 
S ü l i   Ernő Kunágota polgármester: Az előterjesztést együttes ülésen tárgyalták a 
bizottságok, mely a 2016. évi belső ellenőrzési terv módosítását és a belső ellenőrzési 
hozzájárulások megfizetése tárgyában készült.  
Mindhárom határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolják a bizottságok.  
 
V a r c h ó    István alelnök: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető az 
alábbi javítást kérte: A megbízási szerződés 2. pontjánál szereplő dátum 2016. január 1-
jére legyen javítva.  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Az 1. sz. határozati 
javaslat tartalmazza a 2016. évi belső ellenőrzési ütemtervnek a Medgyesegyházával 
kiegészített részét. Kérek minden települést, hogy tanulmányozza át a saját üzleti tervét 
ebből a szempontból és hogyha valakinek van módosító javaslata a belső ellenőrzési 
tervvel kapcsolatban akkor itt azt még megteheti.  
A 2. sz. határozati javaslat Medgyesegyháza belépése miatti King Controll Kft-vel 
kötött szerződésnek a módosításáról szól. 400 ezer Ft-ról 430 ezer Ft-ra emelkedik a 
havi díja a Kft. belső ellenőrzési feladatellátásért kapott szolgáltatási díjnak. Azonban a 
fajlagos költség körülbelül 14.500 Ft lemegy 13.900 Ft-ra, tehát csökken a 
településeknek fajlagos költsége.  
A 3. sz. határozati javaslatban a 2015. évi gyakorlatot követve nem lakosságszám 
arányosan javasoljuk meghatározni a települések belső ellenőrzési hozzájárulásának a 
mértékét, hanem a revizori napok száma alapján. Maga a 3. sz. határozati javaslat is ezt 
tartalmazza.  
Szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni azzal kapcsolatosan, hogy az ellenőrzés 
akkor kezdhető meg a településen, ha a belső ellenőrzési hozzájárulását az adott 
település teljesítette.  
 
V a r c h ó    István alelnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslattal 
egyetért, szavazza meg.  
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 16 igen szavazattal – 1 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő 
képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Belső ellenőrzési terv elfogadása (2016. évi)  
 

10/2016. (II. 09.) sz. TT. határozat 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a társulás 2016. évi módosított belső ellenőrzési 
tervét a határozat melléklete szerint fogadja el.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
V a r c h ó    István alelnök: Kérem, aki az 2. sz. határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 16 igen szavazattal – 1 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő 
képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: King Controll Kft. megbízási díja  
 

11/2016. (II. 09.) sz. TT. határozat 

 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a társulás 2016. évi módosított belső ellenőrzési 
terve alapján elvégzendő belső ellenőrzési feladatok 
lebonyolítására a King Controll Kft-t bízza meg havi 430 
eFt + Áfa megbízási díj összeggel. 
 
Felhatalmazza a Társulás elnökét a határozat mellékletét 
képező szerződés módosítás aláírására. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
V a r c h ó    István alelnök: Kérem, aki a 3. sz. határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 16 igen szavazattal – 1 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő 
képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Revizori napok  
 

12/2016. (II. 09.) sz. TT. határozat 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa úgy határoz, hogy az érintett tagtelepülések a 
2016. évi belső ellenőrzési hozzájárulások megfizetését 
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revizori napok alapján a határozat melléklete szerinti 
táblázat szerint az ellenőrzések megkezdése előtt 
kötelesek teljesíteni.  
 
A Tanács felkéri a munkaszervezetet, hogy értesítse a 
településeket az általuk fizetendő hozzájárulás 
mértékéről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varchó István alelnök 
 
 
V a r c h ó    István alelnök: Átadom a szót Dr. Szilbereisz Edit munkaszervezet 
vezetőjének.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z    Edit munkaszervezet vezetője: 2015. november 1-jétől új 
közbeszerzési törvény lépett hatályba. Ennek megfelelően új közbeszerzési 
szabályzatot is kell mind a településeknek, mind a Társulásnak is elfogadnia.  
Élő szerződésünk van a Projektfelügyelet Kft-vel arra vonatkozóan hogy a 
közbeszerzések összefüggő feladataiban segítséget nyújt, illetve elvégzi ezeket a 
feladatokat. Megküldte a Projektfelügyeleti Kft. az új közbeszerzési szabályzatot, hogy 
a Társulási Tanács jóvá tudja hagyni. Az új törvényi hivatkozásoknak megfelelően 
dolgozta át, illetve ami változás történt a törvényben azok kerültek be a közbeszerzési 
szabályzatba. Három helyen az általuk megküldött szabályzatban eszközöltem még 
módosítást. Ez egyik ilyen, hogy egyértelműen meg lett fogalmazva, hogy ki jogosult 
dönteni arról, hogy megindít egy-egy közbeszerzési eljárást a Társulás. Ezt a jogkört a 
Társulási Tanácsra telepítettem. Az eljárást megindító hirdetmény, illetve az ehhez 
kapcsolódó közbeszerzési dokumentációk lefogadását, jóváhagyását azt a 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságra telepítettem. Illetve ami már nálunk volt 
csak dolgozta át a Projektfelügyeleti Kft., ami Elnök úrnak volt a kérése, hogy ne egy 
személyben döntsön az eljárást lezáró eredményről, hanem az Elnök és Alelnökök által 
képzett háromtagú. Tehát ezek kerültek beépítésre a szabályzatban.  
 
V a r c h ó    István alelnök: Kérem a bizottságok javaslatát ismertetni.  
 
S ü l i   Ernő Kunágota polgármester: Az Oktatási Egészségügyi és Szociális Bizottság  
valamint a Pénzügyi Bizottság együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést, a 
Közbeszerzési Szabályzat elfogadásának tárgyában.  
A 15. oldalon a 3.8. pontban kell javítani, a 10/13-ra, a 10.13 pont szerint. Tehát a 15. 
oldalon a 15.3.8. pontnál a döntést, a 10.13. pont szerinti bizottság hozza meg. Ennek 
tudatában a bizottságok a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolják.  
V a r c h ó    István alelnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye? Mivel nem hangzott 
el kérdés, vélemény, kérem, aki a fentiek alapján elfogadja a határozati javaslatot, 
szavazza meg.  
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Közbeszerzési Szabályzat elfogadása  
 

13/2016. (II. 09.) sz. TT. határozat 

 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a társulás Közbeszerzési Szabályzatát a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A KJY-453 forgalmi rendszámú Suzuki Ignis 

személygépkocsi üzembentartói joga 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varchó István alelnök 
 
 
V a r c h ó    István alelnök: A kunágotai orvosi ügyelet használatban van ez a 
gépkocsi. Viszont a térségnél megszaporodott teendők ellátása indokolttá tenné, illetve 
teszi, hogy ezt a gépkocsit vonjuk be a közös munkába. Kunágotának sikerült 
beszerezni egy olyan gépjárművet, amellyel el tudja látni az ügyeleti feladatokat. 
Viszont a járási feladatok ellátása területén feladatok megnövekedtek, illetve a 
Társulási Tanács apparátusának a feladat intézéséhez szüksége van még egy 
gépjárműre. Ezt a problémát olyan módon szeretnék megoldani, hogy ezt a 
gépjárművet használatba kapná a Társulási Tanács és az ezzel járó kötelezettségeket is 
átvállalná. Amennyiben az orvosi ügyelet részéről jelentkezne egy olyan fajta igény, 
ami a gépjármű használatára irányulna, nyilvánvaló hogy az élvez elsőbbséget és a 
gépjármű az ügyelet rendelkezésére áll mindaddig amíg ez szükségszerű. A rövid távú 
megoldása az lesz, hogy pályázni kell még egy gépkocsira. Ennek az átadásnak van egy 
olyan része, hogy azoknak a településeknek, akik ebben a gépjármű beszerzésben 
érintettek, visszaosztásra kerülne egy összeg, ami alapján ennek a gépjárműnek a 
vételárát megkapnánk ezek a települések.  
Átadom a szót Dr. Szilbereisz Edit munkaszervezet vezetőjének.  
 
Dr. S z i l b e r e i s  z   Edit munkaszervezet vezetője: A költségvetésben körülbelül 8 
millió Ft tartalék lett elfogadva, ami megmaradt az ügyelet költségvetésében. Az 
ügyeletben érintett települések között a visszaosztással kapcsolatban is döntenünk kell. 
Itt tárgyalhatnánk az egyszeri hozzájárulásban megvásárolt gépjárműnek megtérítését a 
Társulás részéről. Ezt szeretnénk 2. sz. határozati javaslatként, ha elfogadná a Tanács, 
hogy a márciusi ülésre készüljön erről előterjesztés.  
 
V a r c h ó    István alelnök: Kérem a bizottságok javaslatát ismertetni.  
 
S ü l i   Ernő Kunágota polgármester: Az előterjesztést megtárgyalták a bizottságok 
együttes ülésen. Az ülésen elhangzott, hogy ez a gépjármű nem új, körülbelül 8 éves. 
Felmerültek olyan jellegű kérdések, hogy több ember, szervezet használná a 
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gépjárművet, a műszaki állapotára való tekintettel, ha az ügyelethez fel kell használni, 
akkor ennek legyen gazdája és ennek megfelelően kérnénk, hogy az átadást követően 
havi szinten egy műszaki felmérést végezzenek. A családi és gyermekvédelmi központ, 
illetve elnöki használatot fogalmaztak meg a kérésben. A bizottsági tagok 
megtárgyalták és annak tudatában, hogy az elhangzottak alapján ez a visszaosztás 
megtörténik, amit szeretnénk kérni. A határozati javaslatokat a bizottságok elfogadásra 
javasolják.  
 
M a z á n    Attila Almáskamarás polgármestere: Mivel arányában nagyon sok 
költséggel járna havonta a gépjárműnek a műszaki állapotának ellenőrzése, ezért csak 
szükség esetén javaslom a gépjárműnek a műszaki állapot ellenőrzését.  
 
V a r c h ó    István alelnök: Kérem, aki az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadja az elhangzott kiegészítéssel, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Suzuki Ignis személygépkocsi üzembentartói jogának átadása HSZK-nak  
 

14/2016. (II. 09.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
tulajdonát képező KJY-453 forgalmi rendszámú Suzuki 
Ignis típusú személygépkocsi üzembentartói jogát 2016. 
március 1. napjától a család és gyermekjóléti központ 
feladatainak ellátása céljából térítésmentesen átadja a 
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ részére 
azzal a feltétellel, hogy az üzembentartó szükség esetén 
biztosítja a kunágotai orvosi ügyeleti feladatellátás céljára 
a gépkocsi használatát.  
 
Valamint az elnök használatára biztosítja a 
személygépkocsit, amennyiben Társulási feladatot lát el. 
A személygépkocsi műszaki állapotáért az üzembentartó 
felel, szükség esetén műszaki állapotának ellenőrzése. 
A Társulás kéri annak a megvizsgálását, hogy 
autóbeszerzést milyen módon tudna eszközölni. 

 
A Társulási tanács felhatalmazza az elnököt az 
üzembentartói jog átadásával kapcsolatos intézkedések 
megtételére és jognyilatkozatok aláírására.  
 
Határidő: 2016. március 1.  
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
V a r c h ó    István alelnök: Kérem, aki az új 2. sz. határozati javaslatot elfogadja, 
miszerint azoknak a településeknek, akik ebben a gépjárműbeszerzésben érintettek, a 
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gépjármű vételára visszaosztásra kerülne, ami a márciusi ülésre kerüljön előterjesztésre, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Ügyeleti ellátás beruházási költségeik fel nem használt visszaosztásról 

előterjesztés készítése 
 
15/2016. (II. 09.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa felkéri a munkaszervezet vezetőjét, hogy az 
ügyeleti ellátás 28/2015. (II.26.) TT. határozatával 
elfogadott egyszeri beruházási költségeik fel nem használt 
részének visszaosztásáról készítsen előterjesztést a 
márciusi soros ülésre. 
 
Határidő: 2016. márciusi soros ülés 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Koncepció a Dél-békési kerékpáros túra-

útvonalhálózat fejlesztésének 
megvalósítására 2014-2020  

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varchó István alelnök 
 
 
V a r c h ó    István alelnök: Átadom a szót Krisztován Anna projektvezetőnek.  
 
K r i s z t o v á n   Anna projekt szakmai vezető: Ez egy új elképzelésnek tűnő dolog, 
ugyanakkor egyeztettünk arról, hogy 2010. magasságában felmerült annak a 
lehetősége, hogy a kerékpáros aktív turizmussal foglalkozzon a Dél-Békési Kistérség. 
Akkor egy kicsit háttérbe szorult. Ugyanakkor javasolnánk átgondolni illetve 
áttekinteni ezt koncepciót. Ezt a Dél-Békési Turisztikai Szociális Szövetkezet hozta 
létre. Az elmúlt években több képzésre, illetve több turisztikai marketing tevékenységre 
került sor a Szövetkezet működésében. Így készült el egy lovas túra útvonal térkép, 
illetve ez a koncepció is amelyet javasolnánk a Társulási Tanácsnak elfogadásra.  
Amit anyagot megkaptak az ülés megkezdése előtt, az tartalmazza a kerékpáros túra, 
illetve túrák lehetőségét, a kerékpáros túraútvonalak kijelölését, illetve kimondottan 
egy dél-békési kerékpáros túraútvonal hálózat létrehozását. Ehhez kapcsolódóan 
minden egyes településről azokat az anyagokat, amelyet eddig sikerül begyűjteni a 
turisztikai szövetkezetnek mind turisztikai attrakciókat, látványosságokat, a témához 
kapcsolódó szolgáltatásokat, természetesen ezeknek a köre bővíthető. Ezért is osztottuk 
ki az anyagot, hogy várnánk további ilyen javaslatokat, amelyek felkerülhetnek a 
térképre. Mindemellett a koncepció tartalmaz egy térképet, amelyen 8 db túraútvonalat 
találnak. Ezek a túraútvonalak úgy lettek kijelölve, hogy mind földutak, mind közutak 
szerepelnek a túraútvonalakban. Az adott települések turisztikai attrakcióit fűzik fel. Az 
előterjesztés tartalmazza, hogy 28 km körül van a legrövidebb túraútvonal és 
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megközelíti a 70 km a leghosszabb szakasz. Ha megnézzük Magyarország kerékpáros 
túraútvonal térképét, akkor azt tapasztjuk, hogy leginkább a Balaton környékén és az 
északi középhegységben vannak kijelölt, hivatalosan működő kerékpártúra útvonalak. 
Ugyanakkor a szabadidős tevékenység egyre népszerűbb a magyar lakosság és 
természetesen a külföldről hozzánk érkezők körében is. Ezért az gondoljuk, hogy mind 
a falusi turizmussal, mind pedig a szálláshelyeink kihasználásával és új szolgáltatások 
létrehozásával összegeztethető módon, a térség számára új lehetőséget biztosítana az 
aktív turizmus területén, hogyha létrehoznánk, illetve konkrétan fizikálisan kijelölésre 
kerülnének ezek a túraútvonalak a települések együttműködésével. Ezért javasoljuk azt, 
hogy ezt a koncepciót a megismerést követően a Társulás fogadja el és segítsen abban, 
illetve hatalmazza fel Elnök urat arra, hogy együttműködve a turisztikai szövetkezettel, 
a további kidolgozás lehetőségét biztosítsa. Természetesen szükség van arra, hogy akár 
a kijelölés módját, a táblák elhelyezésének pontos helyét, illetve a mögöttes 
informatikai bázist a települések bemutatásával, a turisztikai attrakciók 
megismertetésével részleteiben kidolgozzuk, majd pedig magukat ezeket a kerékpártúra 
útvonalakat pihenő helyekkel együtt egyéb infrastruktúrával felszerelve létrehozzuk. 
Ehhez kérjük a Társulási Tanács döntést, határozatát, hogy stratégiailag fejlesztendő 
területté nyilvánítsa a kerékpáros túraútvonal hálózat fejlesztést, létrehozását.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Ezt el kellene fogadni és stratégiailag 
fejlesztendőnek kell majd a továbbiakban minősíteni, de a meglévőt. 
Áttanulmányoztam a túraútvonalat és azt láttam hogy minden település érintett benne. 
Ha jól tudom a kollégáim még további kérdéseket tettek fel polgármestereknek akik 
vették a fáradságot és bejelölték azokat a helyeket GPS koordinátákat is megadtak és 
minden kápolnát, minden turisztikai attrakciót, horgásztavat, Attila dombot, ami ehhez 
kötődően be lett jelölve, ez jellemzően földúton megy, hiszen ez egy túra útvonal. A 
legmodernebb technikával, GPS koordinátával tudják megtalálni ezt azok a túrázók, 
akik szeretnének ezzel foglalkozni és körbe szeretnék járni Dél-Békést. Nagyon fontos 
dolog, hogy ez már meglévő, a további hálózatosítás, Végegyházát U alakba érinti, 
utána átmegy Mezőhegyesre, valamint Battonyára. Ha Mezőhegyest, Dombegyházt 
akarná még összekötni vagy Kisdombegyházt, vagy Végegyháza Battonyát szeretné 
elérni földúton és közben turisztikai attrakciót érint, vagy mondjuk Battonyáról 
elindulnak és ugyanúgy Battonyára érne vissza, akkor látszik, hogy Dombegyházon 
mennyi cikk-cakk van, az azért van, mert Dombegyháza rengeteg dolgot adott meg 
külterületen. A többieknek az a feladata, hogy ha van még akkor a további 
hálózatosítást segítse azzal, hogy Kisdombegyház és Battonya között ne nyíl egyenesen 
menjen át az út, hanem még onnan le lehessen térni a turisztikai attrakciókat, 
amennyiben van még, azokat lássák. A háttere ennek a munkának kettős. A Turisztikai 
Szociális Szövetkezetnek elsődlegesen feladata az, hogy készítsen ilyen hasonló 
útvonalakat és az euróhoz kettőt, ami egy lovas túra útvonal szintén GPS koordinátával 
ellátva. Azt már megtervezték, az Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Szabadkígyóst érinti 
a legtöbb turisztikai attrakciókat. Azt gondoltuk, hogy ez megfelelő lesz, hisz ez már 
egy elismert elfogadott meglévő turisztikai útvonal ahhoz, hogy majd esetleg erre VPB-
en akár TOP-ban pályázatokat tudjatok majd ráfűzni. Majd kiderült, hogy a TOP 
területén konkrétan kizárja az  útvonalakat, viszont az aktív turizmus területén pedig 
elfelejti azt, hogy mondjuk lehet focizni, lehet bólingozni, hanem ezzel szemben hozza 
aktív turizmusként azt a kettő dolgot, ami az egyik a víziturizmus valamint a 
kerékpáros túra útvonalak. Ahol nincsen kerékpáros túraútvonal azt felejtse el, hogy az 
aktív turizmusban fog majd tudni pályázni. Ezért lett elővéve, és leporolva ez a 2011-
ben elkészített anyag, amit a Dél-Békési Turisztikai Szövetkezet készített el. Ezt 
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elkészítették, minisztérium által jóváhagyatták, illetve az eurohossz is elkészült, az is 
jóvá van hagyatva, ügyelni kellett arra, hogy ne legyenek érintkezési pontok. Ez egy 
lehetőséget biztosít minden önkormányzatnak, hogy a TOP-ban további turisztikai 
lehetőségeket tudjon pályázni. Úgy gondolom, hogy jelen pillanatban a TOP-ra nagyon 
kevés a pénz, turisztikaira még kevesebb, és ha lesznek átcsoportosítások, akkor oda 
fognak átcsoportosítani összegeket, ahol hamar fogyott el, a turizmus az elsők között 
lesz, ahol el fog fogyni. De hogy megyék között biztos, hogy lesz átcsoportosítás, ami 
azt jelenti, hogy azok a megyék, akik nem tudják kihasználni az első évben a pénzeket, 
látok ilyet, Békés Megye viszont nem tartozik közéjük. Úgy gondolom, hogy a 
turizmus az egy ilyen lehetőség, szinte kivétel nélkül minden településnek minimum 
egy, de inkább több elképzelése van arra, hogy hogyan fogja fejleszteni a turizmusát. A 
turizmus által pedig a helyi gazdaságot, hogyan szeretné élénkíteni. Sokat 
gondolkoztunk rajta, hogy ide hozzuk a Kistérség elé, hiszen az az előnye Dél-
Békésnek az egész rendszerrel kapcsolatban, hogy nagyjából egy, de inkább két évvel 
előtte jár a többi térségnek. Ebben minden segítséget megkaptatok, sokkal hamarabb 
kezdtétek el a munkát, mint más települések. Azokat az indikátorokat, amelyeket 
teljesíteni kell, és az elvárásokat, kritérium rendszert, amit teljesíteni kell, azokat előre 
kell teljesíteni. Ha kiderülnek, akkor mások is tudják teljesíteni. Ti fel vagytok készítve 
arra, hogy minden esetben egy picivel előrébb járjatok, azért mert aktívabbak vagytok, 
benneteket jobban érdekel, rászorulunk ezekre a fejlesztésekre, amikor ezek kimennek 
információként, akkor a kollaboránsok ezeket elárulják, azoknak elárulják, akik éppen a 
mi rovásunkra küzdenek a forrásokért. Most nem volt más lehetőség, ide kellett hozni, 
mert pár hónapon belül be kell adni az aktív turisztikai pályázataitokat, és nem fogjátok 
tudni beadni, ha nincsen turisztikai útvonalatok. Ezért azt tanácsolom, javaslom, hogy 
fogadjátok el.  
 
V a r c h ó    István alelnök: Köszönöm szépen képviselő úrnak a kiegészítő 
mondandóját.  
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Kerékpáros útvonalhálózat koncepció elfogadása 
 

16/2016. (II. 09.) sz. TT. határozat 

 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megtárgyalta a Koncepció a Dél-Békési 
Kerékpáros Túra-útvonalhálózat fejlesztéséhez 
előterjesztést, amelynek elfogadásáról dönt. A 
Koncepció alapján a Dél-Békési Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsa stratégiailag fejlesztendő 
területnek minősíti a kerékpáros túraútvonal-hálózat 
fejlesztését, egyben felkéri Varga Gusztáv elnök urat, 
hogy együttműködve a Dél-Békési Turisztikai Szociális 
Szövetkezettel felkutass a részletes megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítéséhez szükséges forrásokat. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 

V a r c h ó    István alelnök: Varga Gusztáv elnök úr megérkezett az ülésre, átadom az 
ülés vezetését. 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Tisztelt Polgármester kollegáim nagyon sajnálom, hogy 
nem voltam itt ezen az előterjesztésnél. 2000-ben készítettünk egy turizmus fejlesztési 
koncepciót. Abban 3 területet jelöltünk meg, amely kitörési pontja lehet a mi kis 
térségünknek. Az egyik a rendezvényturizmus, ahol a Medgyesegyházi 
Dinnyefesztivál, a Mezőhegyesi lóverseny programok, amelyekre ezt néztük. A másik 
volt a kerékpáros túrizmus, vízi turizmust is hozzávettük, hiszen a csatornák vannak 
olyan állapotban, vannak olyan szakaszai, ahol esetleg kajakozni vagy túra kenuzni 
lehetne rajtuk megfelelő karbantartással. A harmadik pedig a lovas túrizmus volt, ami 
szintén összefogással. Amikor az utazás kiállításon ott vagyunk némelyik 
településekkel, akkor mindig érdekli az embereket, tehát remélem ebből nagyot fogunk 
nyerni.  
Megérkeztek az Orosházi vendégek is. El kell mondanom a Területi Operatív 
Programmal kapcsolatban volt egy TÖOSZ megyei küldött értekezlet amelyen részt 
vettek az Észak és Közép Békési Polgármesterek, Köztisztviselők Szakszervezetének 
az Országos Elnöke  illetve a TÖOSZ-nak az Országos vezetői, valamint jelen volt még 
a Főosztályvezető a Miniszterelnökségről.  Ezen az értekezleten személyemet, de úgy 
láttam, hogy Polgármester társaimat is meglepetésként érte, az hogy felálltak, igazából 
árulkodásnak vettem, gyakorlatilag be akartak bennünket árulni, hogy mint ha arról 
lenne szó, hogy valaki össze játszik ő ellenük, ő mögöttük azért, hogy a forrásokat a 
Dél-Békés illetve a Sarkadi Kistérség el akarja venni tőlük a Területi Operatív Program 
szabad keretét. Hozzászólt ehhez többek között Gyula és Békés polgármestere is. 
Elmondtam nekik, hogy nagyon jól esett volna, hogy ha az előző ciklusban is felálltak 
volna és elmondták volna, hogy mennyire bántja őket az, hogy a leghátrányosabb 
helyzetű kistérségben lévő települések jóval kevesebb pénzt kapnak mint a többiek, 
illetve a leszakadásunk nem hogy csökkenne, de növekszik. Akkor sem szóltak semmit, 
amikor a fürdőfejlesztésre szánt összes forrást Gyula vitte el, és abból nem kapott sem 
Bánhegyes és Mezőkovácsháza sem.  Vagy a településközpontok fejlesztésénél egyes 
településekre milliárdok jutottak, mi pedig egy kerékpárutat nem tudtunk építeni. 
Elmondtam nekik azt is, hogy ne nagyon tartsanak tőlünk, mert mi örülünk, hogy ha 
lehatárolt keretekhez hozzá fogunk tudni jutni, olyan szigorúak a feltételek. Egyébként 
ha lehetőséget ad rá a jogszabály, akkor a szabad keretre is pályázni fogunk, mert ennek 
a keretnek pontosan az a célja, hogy ezeket a hátrányokat csökkentse. Ezt követően 
tájékoztattam képviselő urat és a Megyei Közgyűlés Elnökét, hogy volt ez a 
kezdeményezés. Ezt az egész pontozási rendszert, alapelveket a Megyei Közgyűlés 
fogadta el, akik itt hozzászóltak, hogy miért ilyen, azok közül többen Megyei 
Közgyűlési tagok voltak, egyszerűen nem értettem. Azt kértem tőlük, hogy ha van ilyen 
vitájuk, akkor a Megyei Közgyűlés előtt folytassák le ezt a vitát, ne itt a 
Köztisztviselők Szakszervezetének az Országos Elnöke,  a TÖOSZ-nak az Országos 
vezetői előtt. Írtunk egy levelet, amit több település polgármestere alá is írt, aki 
támogatásáról biztosítottuk és köszönetünket fejeztük ki a Megyei Közgyűlés 
Elnökének, hogy ez a program olyan, hogy szerintünk megvalósulhat a mi 
felzárkózásunk. Ebben kellene még szerintem valamilyen állásfoglalást kialakítanunk 
újra. Kell nekünk valamit tenni, hogy sajnáljuk meg a nálunk jóval gazdagabb Közép 
és Észak Békésieket, hogy mondjunk le a forrásainkról vagy ne adjunk be pályázatot, 
nem tudom egyszerűen, hogy mit akarnak! 
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S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Zalai Mihály elnök úr részére 
Battonya Város Polgármestere Marjai János által írt hosszú levél, átolvastam és tetszett. 
Azt gondolom, hogy bátor kiállásnak tekinthető. Elfelejtettek akkor szólni éveken 
keresztül a fejlettebb települések, hogy bocs nektek nem jutott ismét pénz, pedig 
mennyire megérdemeltétek volna, számba sem vettek bennünket. Ez azért volt, mert 
annyira gyengék voltunk, a gyengékkel nem vitatkoznak, nem küzdenek, nem írnak 
ellenük petíciót, nem adják be a Minisztériumhoz, nem gyűjtenek aláírást 30 
önkormányzat részéről, hanem csak lenyomják és nem veszik figyelembe, ez volt Dél-
Békés az elmúlt 20 évben. Tudomásul kell venni, hogy harcban állunk. Nem csak a 
lehatárolt területekért, hanem minden területen, hiszen mindenki mást sem akarhat, 
mint a saját településén élők helyzetének a javítását. Ezért küldtek benneteket a 
polgármesteri székbe. Nincs szó arról, hogy valamilyen szintű egyezség alapján majd el 
fogjuk osztani lakosság arányában és majd ismét Békéscsabának, Gyulának, ezeknek a 
településeknek fog jutni a pénz, hiszen ott többen laknak. Gyulán annyian laknak, mint 
az egész Kistérségünkben. Dél-Békésnek minek, hiszen ott közkúton fürdenek még az 
emberek, Battonyán utcák sincsenek, Medgyesegyháza pedig egyen dinnyét és így 
tovább. Egyetlen egy ember nem volt hajlandó kijönni, nem jönnek ki Mezőhegyesre 
megnézni, hogy milyen állapotban vannak a majorok, hogy milyen körülmények között 
élnek emberek. Pusztaottlakán nincsen utca, és nem tudnak az emberek elmenni, hogy 
ha éppen mentőt kell hívni, talicskán hordják ki az embereket. Ezzel szemben Gyulára 
kell még 28-dik szökőkút is. De be kell fejezni azt, hogy a Dél-Békésiek rovására. De 
az, hogy 5 milliárd Ft-ot akar elkölteni Gyula a Dél-Békésiek rovására turisztikai 
attrakcióra, egy várárok érdekében, tegye, támogatjuk, de nem veheti el a Dél-
Békésiektől a pénzt. Már kezdenek rájönni, hogy nem fognak benneteket figyelmen 
kívül hagyni, lenyomni, hanem úgy néz ki, hogy összeállt egy gárda, végre úgy 
működik Dél-Békés, ahogy egy térségnek kellene. Tudtuk azt, hogy be fogják támadni 
Dél-Békést, nem egyszerűen azt mondják, hogy a szegény embereket, hanem a Megyét 
felszólítják a Megye elnökét lemondásra, felszólítják, hogy ezt a pályázati rendszert 
vonassák vissza. A Gyulai polgármester felállt és körbe adta aláírásra, amit körülbelül 
30 önkormányzati vezető alá is írt, hogy azt a pályázati rendszert, ami véleményük 
szerint Dél-Békés irányában lejt, azt azonnali hatállyal vonassák vissza. Ma nincsen 
erősebb miniszterség és tárca, mint a Miniszterelnökség. Ezt rögtön át is adták a 
Miniszterelnökségnek, hogy vigye már be, ha már jelen van azon az ülésen. Éppen ott 
volt egészen véletlenül. A csatában ma már nem csak megszólalunk, hanem akár 
érdeket is tudunk érvényesíteni, és vagyunk olyan erősek, hogy még magunk mellé 
fogunk toborozni olyan önkormányzatokat, akik ugyanilyen elégedetlenek voltak az 
előző ciklussal, mint amennyire mi voltunk. Polgármester úr írt egy levelet, szeretnélek 
tájékoztatni benneteket arról, hogy tegnap este egy Iparkamarás gyűlésen tartottam 
előadást, sok polgármester volt jelen, többek között Észak és Közép Békésből, 40-nél 
többen írták alá Varga Gusztáv elnök úr levelét, azt, amivel megköszönik, hogy ezt 
végre úgy indította el a megye, ahogy azt az Európai Uniós normák elvárják, és a 
kormányzati szándékkal megegyezik. 3 voltak olyanok, akik az ő körülbelül 21 
aláírásukból már kihátráltak, akik leírták, hogy őket félrevezették, megtévesztették, 
többek között a Gyulai polgármester illetve a KBC (közép békési centrumnak nevezett 
társulás) véleményem szerint egy gazdasági társulás, van 4 alkalmazottja, büntető 
eljárásoktól tarkított alkalmazottai vannak. De azért ti nem vagytok 20 és 30 ezer fős 
városnak a vezetői, mégis ott tartunk, hogy azt fel tudja mérni mindenki, hogy ha 30 
önkormányzattal, akik ők megállapodást kötöttek, 4 alkalmazott véletlenül nem fogja 
tudni megvalósítani azt a pályázati kiírási rendszernek megfelelést, amelyet csak a 
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TOP-ok területén meg kell tenni. Ha mindenki csak a TOP-ban gondolkodna, akkor 
buta. Mert gondolkodni kell az EFO-ba, a KEOP-ba, a VPB-be és minden másba, 
amelyben lehetőségetek van. 4 alkalmazottal tartják az előadásaikat és szédítik azt a 30 
önkormányzatot és mindent megtesznek annak érdekében, hogy az a 3-4 önkormányzat 
akinek a vezetői benne vannak a rendszerben, azok a lehető legnagyobb pénzt tudják 
elvinni a rendszerből, Gyula, Vésztő, Sarkad, Békés, Békéscsaba már kiszállt mögülük. 
Békéscsaba város kiszállt egy az egyben, hiszen felmérte, hogy ez csak arra jó, hogy a 
másik 30 önkormányzatnak felmérjék az ötleteit, és majd mindig második rangsorba 
fogják sorolni. Alkukat kötnek ellenzékiekkel, hogy titeket, bennünket ,, üssenek”. 
Üzleti vállalkozás egy önkormányzat köpeny alá bújva próbálja ezt megtámadni csak a 
KBC-sek indították el ezt az egészet. Varga Gusztáv elnök úr levelét követően, ilyenre 
még nem volt példa, hogy Dél-Békésből induljon el egy kezdemény és még rajtunk 
kívül 20-30 önkormányzat aláírja, hogy köszönjük szépen jól van ez így, ahogyan van. 
Ma már olyan erőt képviselünk, hogy odamehetnek a polgármestereink és harcolhatnak 
és partnereket fognak szerezni, mert látják, hogy az erő itt van.  
 
Marjai János Battonya polgármestere is írt egy levelet, amelyet most felolvasnék.  
 
Tisztelt Elnök Úr! Január 26-án Vésztőn volt a TÖOSZ ülése, ahol szó volt a TOP 
lehetőségéről. A találkozó során az olyan fejlettebb térségek települései, amelyek az 
elmúlt években óriási arányban részesültek fejlesztési forrásokban a hátrányos helyzetű 
településekkel szemben, ezáltal az LHH-s térségeknek a leszakadása felgyorsult, 
nehezményezték, hogy a jelenlegi kiírás pontozási rendszere előnyben részesíti a 
hátrányos helyzetű települések terveit, amennyiben a szakmai értékelés során 
pontozóság alakul ki, mint ismert ha az első körös szakmai pontozás ugyanolyan 
pontszámot ér el, a hátrányos helyzetű települések mint a nem hátrányos helyzetű 
települések, akkor a Megyei IPP pontozási kritériumai a szabad vállalkozói zónákat 
illetve a komplex programmal járási településeit részesítik előnyben, az említett 
összejövetelen Gyula város polgármestere egy petíciót adott körbe, amelyben a fent 
ismertetett értékelési szempontok visszavonását célozza. Ezt a dokumentumot a 
fejlettebb térségek településének képviselő egy 5 perces teátrális prezentációt követően 
alá is írták. Kérhetnék akár szolidarítást is, hiszen amikor az elmúlt időszak fejlesztési 
ciklusában a fejlesztési források túlnyomó része a Közép Békési régióba hasznosult, 
nem szóltunk egy szót sem és nem akadályoztuk ezt folyamatot. De a helyett, hogy a 
belátásra és partnerségre építenénk, maradjunk a tényeknél. Amikor a GINOP-os és 
VP-s pályázatok is szabad vállalkozói zónákat valamint komplex programmal 
fejlesztendő Járásokat preferálják, akkor a komplexitás tükrében nem maradhatnak el a 
települések intézményeinek és gazdasági területeinek csatlakozása sem. Úgy hiszem, 
hogy a gyulaiak által életre hívott Közép Békési Centrum legfeljebb településeinek nem 
a Megyei Közgyűléssel, vagy a Megyei településekkel van vitájuk, hanem a 
Kormányzati akarattal, mely szerint végre eljött az ideje, hogy a leghátrányosabb 
helyzetű régiók leszakadását csökkentsük. Tudomásom szerint az UNIO-s forrásoknak a 
területi kiegyenlítést kell célozzák, ezért Budapest és környéke számára csak nagyon 
kevés összeget biztosítanak fejlesztésekre. Ha csak a TOP-ot tekintjük megyei szinteken 
és eltérő összegeket alokáltak a fejlesztések megvalósítására, így minél több szabad 
vállalkozói zóna hátrányos helyzetű vagy komplex programmal fejlesztendő Járás van a 
megyében, annál magasabb keretösszegből nyerhetnek forrást az önkormányzatok a 
fejlesztéseik megvalósítására. Ismereteim szerint Békés Megyének több mint 10 milliárd 
Ft-tal kevesebb keretösszeg ált volna rendelkezésre, ha a Mezőkovácsházi és a Sarkadi 
Járás nem szerepelt volna az ország 10 leghátrányosabb térsége között. A fentiek 
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alapján arra kérem, Tisztelt Elnök Urat, hogy az UNIO-s és Kormányzati szándék szem 
előtt tartásával ne nyújtson segítséget a komplex programmal fejlesztendő Járásunk 
településeinek elnyomásához. Teszem azért is, mert azt, hogy ma a 10 leghátrányosabb 
helyzetű Járások sorába tartozunk, leginkább annak köszönhető, hogy az elmúlt 
időszakban a Megyébe érkező fejlesztési forrásoknak nem több, mint 6-7 %-a került a 
Járásunkba. Megyénk lakossága éves szinten 4.000 fővel csökken, ennek a létszámnak a 
jelentős része a hátrányos helyzetű térségekből migrál el. Ha szeretnénk Békés Megyét 
felzárkóztatni, akkor csak egyetlen út áll előttünk, ezt csak közösen az UNIO-s pénzek 
területi kiegyenlítését célzó felhasználásával tehetjük meg. Tudom, hogy fejlettebb, 
erősebb gazdasági potenciával rendelkező városok a mi kis településeinkkel szemben 
sokkal komolyabb lobbi erőt képesek érvényesíteni. Mégis arra kérem Elnök Urat,  és 
Elnök Úron keresztül a Megyei Közgyűlést és az illetékes bizottságait, hogy álljanak 
ellen az inkorrekt, az UNIO és a hátrányos helyzetű települések érdekeivel ellentétes, a 
szabad vállalkozói zónák rovására történő nyomásnak. 
 
Marjai János, Battonya polgármestere 
 
Úgy gondolom, hogy vége van annak az időszaknak, hogy be kell húzni ,, fülünket, 
farkunkat” és asszisztálni ahhoz, hogy még egy szökőkút épüljön. Kell, de nem 
építhetik meg a mi rovásunkra. Gratulálok ehhez a levélhez, gratulálok ahhoz, hogy ezt 
40 önkormányzat alá is írta. Próbálnak engem kilőni ebből a pozícióból, mindenféle 
módszerrel, és próbálják az együttműködést megbomlasztani, elsősorban testületi 
tagokkal, majd polgármesterrel, meglátjuk, hogyan fognak dűlőre jutni. Ha ilyen erősek 
maradtok, amilyenek most vagytok, akkor nem tudnak tenni ellenetek semmit. Igen is 
ez az időszak a ti hasznotokra fog szolgálni. Varga Gusztáv elnök úrnak, aki ma már 
,,harcossá” vált, még most is hallottam a szavaiban a szabadkozást. Nehogy már 
szabadkozzunk. Elvitték a 6-7 %-ot szerintem inkorrekt módon, nem szóltunk egy szót 
sem, mert gyengék voltunk, hiába szóltunk volna lemostak volna bennünket. 
Identitásilag nem volt olyan, hogy Dél-Békés, mi hoztuk be, most már van Dél-Békés, 
és egyben már Dél-Békés olyan erős, hogy akár ezt is megtehetjük. Azt sem bánnám, 
hogy ha ezeket a testületi üléseken ezeket elmondanátok, hogy az emberek lássák, hogy 
milyen nehéz dolgotok van nektek Polgármesteri szinten, és milyen csatákat folytatunk. 
Ha valaki rutinosabb polgármester, vagy politikus az nagyon jól tudja, hogy amikor egy 
ilyen levelet meg mer írni valaki, Kormányzattal, Megyei Közgyűléssel, más 
önkormányzatok rovására, amit megírtak ezek a Gyulaiak, akkor valami hatalmas erők 
mozognak a háttérben. Nekik pénzről szól a játék, és pénzt akkor tudnak szerezni, hogy 
a ti rovásotokra elviszik a pénzt. Ezt nem hagyhatjuk, és nem is fogjuk hagyni. Ma már 
komolyan vesznek bennünket, sőt ma már félnek tőlünk, nem hiába mennek el a 
Minisztériumokhoz a leveleikkel. Nem hiába nem mernek velünk egyenként küzdeni, 
hanem 20-30-an írnak alá levelet. Most az elmúlt hónapokban sorakozott fel Dél-Békés 
a nagyok sorába. Köszönhető ez annak egyébként, hogy nem politikai lobbi erővel 
toltuk ezt el, hanem nagyon sokat dolgoztunk. Addig, amíg ültek és nem csináltak 
semmit, és most is 4 szakemberrel próbálnak bohóckodni, saját gazdasági érdekeiket 
képviselni, addig ti az elmúlt 1-2 évben sokat dolgoztok, terveztetek. Nem kell 
szabadkoznunk és szégyellni magunkat, mert az UNIO erre szánta a pénzt, csak 
elvették mindig tőlünk. Ma ti vagytok azok, akik pénzeket felhasználhatjátok, mert 
nektek küldte az UNIO, csak mások a postások, tranzitállomások, máskor is ide küldték 
a pénzt. Nézzétek meg, hogy mekkora különbség van Battonya és Gyula között, 100 
évnyi különbség van közte. Ameddig együttesen tudtok dolgozni, addig ti ezt végig 
fogjátok tudni vinni és nem kell szégyellni azt, hogy most ide lejt a pálya. 



30 
 

Megdolgoztatok érte, és a hátrányos helyzetűségből adódóan ez nekünk jár és 
szükségünk is van rá. 4.000 emberrel fogy évente Békés Megye lakossága. Tudjátok 
honnan hiányzik a 4.000 ember, nem Békéscsabáról, hanem mind tőlünk fogy el. 
Nektek az a felelősségetek, hogy ezen tudjunk változtatni. Ha ezért meg kell 
küzdenünk mondjuk még a sajátjainkkal, akkor meg kell küzdeni. De ha nem teszünk 
meg semmit, és behúzzuk fülünket, farkunkat, és azt mondjuk, hogy nekünk ez is jó, 
örülünk, hogy jár, akkor egyenként mindnyájan mondjatok le, és én is lemondok akkor, 
ezt nem tehetjük meg. Gratulálok mindkét levélhez és ahhoz, hogy odaálltatok és 
mondtátok, hogy nekünk erre szükségünk van.  
 
M a r j a i   János polgármester: Mi beszaladtunk az oroszlánok barlangjába, mert az 
ember elmegy egy ilyen TÖOSZ ülésre, és úgy gondolja, hogy a birka pörkölt az pont a 
végén jó lesz, mert addigra megéhezik és a békében, barátságban ott eltelik ez a kis idő. 
Egészen elszabadult a hangulat és úgy éreztük magunkat, polgármester úr nem 
véletlenül mondta azt, hogy úgy nézett ki mint ha mi lennénk a fekete lábúak. Miért 
szégyellnénk mi magunkat. Én már idősebb ember vagyok, 20-25 évvel ezelőtt is ezt 
játszották. Nekünk mindig azt mondják, hogy Csanád megye vagyunk, mert ahhoz 
tartozunk, itt van ebben, most osztották ki, felolvastam, hogy mit írtak ebbe le, hogy 
Békés Megye déli része alkalmatlan és nem támogatható. Ezt így is gondolták, ezért 
vagyunk itt. Ebbe nekünk miért kellene belenyugodnunk. Bennünket azért választottak 
meg, hogy a hátrányos helyzetből próbáljunk már valamit csinálni. Felvetették azt is, 
hogy nem volt egyeztetés, de volt, Battonyának 330 millió Ft volt fejkvóta alapján 
kiszámolva az előző ciklus végén. Azt napelem parkra nekünk beírták mint tartalék 
programot és én ballaghattam hazafele, hogy milyen jól jártunk, hogy kapunk 300 
millió Ft-ot ebből az 58 milliárd Ft-ból. Már el volt osztva, jött a váltás, amelynek én 
nagyon örülök, és előkerültek ilyen mondatok, hogy terület kiegyenlítés. Azt nem 
tudom, hogy ezzel a szóval mi a probléma. Az most azt jelenti, hogy a szegényhez a 
gazdagot kiegyenlíteni, vagy a szegény kell a gazdaghoz. Mi értjük ezt, de más nem érti 
ezt a dolgot. Amikor Varga Gusztáv elnök úr elkezdte a szolidaritás kérdését feszegetni, 
akkor azért néhány ember azért kicsit visszafogta magát a dolgokban, sőt utána tudom, 
hogy délután ki mit mondott, hogy már akkor nem probléma nekünk, azt már ők nem 
akarják feszegetni, de a többire azért ne pályázzunk. De miért ne? Tessék elővenni 
mindenkinek a lakcímkártyáját és a személyigazolványát, tessék megmutatni nekem, 
hogy a miénk mennyiben különbözik a másikkal. Az itt élő embereknek pont 
ugyanolyan van, akkor az itt élő emberek is megérdemlik azt a fajta ellátást, 
körülményeket. Miért kell nekem például 1936-ban felépített emeleti rész ablakait nem 
lehet kinyitni a Polgármesteri Hivatalon olyan hivatalban dolgoztatni az embereinket és 
ott fogadni az ügyfeleket, mert a szegénységünk következtében nem tudtuk még 
felújítani. Erre felállt Vésztő polgármestere, mondja hogy három játszóterük van, de 
miért nem lesz négy. Mondtam, hogy gyere el Battonyára és számold meg, nálunk 
nincs, mert sosem volt annyi pénzünk. Mert mindig arra ment el a pénzünk, hogy a 
veszteségeinket, és a hátrányos helyzetünkből adódó dolgainkat finanszírozni tudjuk és 
működtetni tudjuk azt a rendszert, amivel az ott élő emberek tudnak még valamennyire 
élni. A levél előtt azt elmondom, hogy Zalai Mihállyal akkor éjszaka én 40 percet 
beszéltem és megmondtam, hogy ki mit gondol, de az, hogy én kiállok mellette, az 
biztos. Azt akarom, hogy ez a program menjen végig, ami lehetőségünk lesz, azt fogjuk 
meg, és az itt élő emberek boldogulására tudjuk fordítani ezeket a lehetőségeket. Ez a 
beszélgetés utána lett ez a levél megírva. Testületi üléseken én ezekről be szoktam 
számolni, mert az emberek azt hiszik, hogy mint Polgármester ide eljövök azért, hogy 
az otthoni problémákkal ne kelljen foglalkozni és mi itt jól elvagyunk, nem ez van! 
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Azért küzdünk, hogy nekünk legyen az felújítva, legyen normális orvosi rendelőnk. 
Tegnap Sarkadon voltam a legjobb sportoló és egyéb díjátadón, ott volt egy olyan 
emberünk, akire büszke vagyok. Ő Pintér Mátyás citeraművész, aki generációkat 
tanított végig. Nekünk is van értékünk, fogjunk össze, csináljuk végig. Sok minden 
dologhoz kritikusan állok hozzá, a szövegértésem sem volt jó, de úgy gondolom, hogy 
a szép szavakat, akik felszólaltak és elmondják, nem mindig a valóságot tükrözik. A 
valóság az, amit itt hangzott el. Fogjunk össze, ne hagyjuk magunkat, álljunk ki a 
Megyei vezetés mellett. Ha képviseljük az érdekeinket, akkor ezek a dolgok 
végrehajtódnak és ezek a dolgok az ott élő ránk bízott emberek jobbulását fogja 
célozni. Egy Észak Békési polgármester elmondta, hogy minek Battonyára és 
Mezőkovácsházára bármennyi pénzt is adni, azoknak már úgy is mindegy. Ezeket 
leírták újságba, én szégyellem magam, hogy ő ilyet mondott.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Szégyellem magam, mert egy 
Fideszes képviselő mondta ezt fejlesztési biztosként, azt mondta, hogy Közép Békésen 
még megvan a gazdaság magja, Gyulán és Békéscsabán még van némi nemű turizmus, 
délen már semmi nincs, oda a pénzt küldeni, a pénzek elkótyavetyélése. Egyébként ha 
ebből az ideológiából indulunk ki, akkor néhány embert meg is tudnak erről győzni. 
Ezt mondják és terjesztik mindenhol, ti meg nem szóltok egy szót sem, innentől kezdve 
vegyétek a bátorságot és mondjátok el, hogy hazudik, rosszindulatú, a mi rovásunkra 
akarja ezt tenni, és ha mi rovásunkra teszi, akkor Békés Megyét teszi tönkre. Vessük ki 
magunk közül azokat, akik ezt a munkát hátráltatják. Nekünk van igazunk, csak a 
csatában nem az nyer, akinek igaza van, hanem aki erősebb. Orosháza, Tótkomlós ők 
támogatnak, az Orosházi Kistérség java része támogat, a Mezőkovácsházi Járásnak is 
kell, hogy támogasson, mert az igazságot nem fogom tudni egy magam átvinni. 
Küzdünk az ő érdekükben, hagy lássák az emberek. Nagyon nagy pénzről van szó, csak 
még ők nem tudják. Ha ekkora pénzek és erők mozdulnak meg, akkor nem tudom, 
hogy mikor jutnak el a ti szintetekre is. Kell a lakosság támogatása, a testületek illetve 
a polgármesterek támogatása és így tudunk egységesek lenni.  
 
Á r g y e l á n     Elvíra polgármester: Polgármester úr illetve országgyűlési képviselő 
úr által elmondottakkal. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy összefogva, közösen 
küzdjünk az érdekeinkért, a jövőnkért és ezzel segítve képviselő úr munkáját is, mert 
csak így tudunk előre jutni és érvényesülni.  
 
D r. V a r g a    Lajos polgármester: Nem tudom végsőkig dramatizálni a helyzetet, de 
a valóságból indulok ki. Elhangzott az előzőekben és jogosan is az a megállapítás, hogy 
Dél-Békésen nincs gazdaság. De minél többen tudják, hogy Dél-Békésben nem kell 
semmi, mert ott nincsenek, magyarul nem élnek. Nem vagyunk, és nem vagyunk az 
általunk képviselt emberek sem. Elmondanám, hogy bennünket a 21. század elfelejtett 
és benne hagyott bennünket a 20. századba. Olyan lemaradásunk van, ami nem 10-20 
éves, hanem 100 éves. Nem foglalkozom az ABC és a CKB-nek az alkujával. Az alku 
egy fontos dolog, de mi másra vállalkoztunk, a szolgálatra, arra választottak meg 
bennünket. A szolgálatnak a mente az a becsület. Becsületben márpedig nincsen alku. 
Tehát, lehet partizán akció külön-külön, lehet bizonyos sikert elérni benne, kétséges. De 
itt vagyunk most, ha nem állunk ki együtt közösen, többségében, nem mi vesztünk el, 
mi is, de elveszett az, ami oly vesztésre áll, hogy 10 év alatt eltűnik a térképről. Nem 
dramatizálom. Láttam 2013-ban egy másfél éves tanulmányt a minisztériumban. 
Munkanélküliség növekedése a térségben emelkedik, aktív korúak száma csökkenése. 
Ebben a teremben hangzott el 2014. márciusban, nem kell ide úthálózat, egy 
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középkategóriás kocsin vesz egy vállalkozó egy helikoptert és ide jön, ha a kedve úgy 
tartja. Sokkal súlyosabb a helyzet, hogy ha hagyjuk, de nem hagyjuk és nem úgy lesz, 
hanem úgy, hogy oda állunk azok mellé, akik oda választottak bennünket és közösen 
együtt, mérlegelve és tiszteletben tartva egyik másikunknak a sajátos igényét és 
támogatva.  
 
M a z á n    Attila polgármester: Marjai János által elmondottak bizonyítják azt, hogy a 
következő bejelentések is, akár majd a portarendező programunk, a munkanélküliség, a 
Pilot program, ez mind-mind olyan feladatot ad mindannyiunk számára, hogy Dél-
Békésnek a fennmaradásának az a segély kiállítás, hogy mi lesz velünk 5-10 év múlva, 
ez mind takarja és mind magába foglalja. Marjai János említette a múltból egy idézetet. 
2006-2007-ben még képviselő úr is polgármesterként ott ültünk Battonyán, amikor 
Varjú László megígérte, hogy a leghátrányosabb térségek és nézett ránk kicsikre, 
felfogtok zárkózni, segítünk benneteket, játszótér, belterületi utak, piactér, megyek 
hazafele az autóval már hívom a Polgármester urat, készüljünk, kellenek a 
tanulmányok, mert itt nagyon változások lesznek. Elkészítettük olyan 1,5-2 millió Ft-
ért, ott van az íróasztalom mögött azóta is. Se a piactér, se a játszótér, azóta már 
megvalósult, de nem abból a programból. De lett helyette vízi színház Szarvason, 
csodálatos szökőkutak Gyulán és még sorolhatnám. Mű füves pálya minden észak 
békési településen ott van. De már nem csak hogy nagy pálya, óvodásoknak kézilabda 
pálya, és iskolásoknak stb. Ha valaki ezt irigyli tőlünk, akkor azt kívánom, hogy jöjjön 
el minden reggel bármelyik kollégámnak az irodájába, üljön le, ahol Kunágotán 600 
álláskereső vár munkára, Battonyán 600-700, vagy jelenleg Almáskamaráson 186 
ember dolgozik közfoglalkoztatásban. Indítsa el őket reggelente és fogom magam 
megmutatom a településünket, és a környező településeknek az úthálózatát, hogy 
milyen körülmények között élnek az emberek, és ebben kell az emberi méltóságunkat 
megőrizni településvezetőknek.  
 
C s ü r h é s    István polgármester: Ehhez a fölzárkózáshoz most van először időnk 
szerintem az elmúlt 20 évben nem volt. Tehetséges ember kell hozzá, Simonka György 
országgyűlési képviselő úr most első olyan országgyűlési képviselőnk, aki karakánul 
fel meri vállalni, azt, hogy akár a saját pártján belül is neki tud menni egy-két embernek 
ennek a Békési térségnek az érdekeit tudja képviselni. Most van arra lehetőség, hogy 
túlbillentsük ezt a Békéscsabai, Szarvasi, Szeghalmi fejlesztési koncepciót, mert ezek 
mást nem tudtak elképzelni csak azt, hogy Békéscsaba, Gyula, és vége volt a világnak 
az egész fejlesztéssel kapcsolatosan. Az összes többit lesöpörték. Nagyon észen kell 
lennünk, sokat nem szabad beszélni. Arra kérek mindenkit, hogy most összefogni a 
képviselő úr mellé, mert ritkán adódik meg az a lehetőség, hogy talpraesett, erős ember 
képviseli ezt a térséget.  
 
Arra szeretném kérni a képviselő urat és a szárazér menti településéért aktív 
turisztikával, ha ki lenne kotorva a szárazér, akkor tudnánk kajakozni. Nekünk van egy 
Klubunk, aki a porba akar sétálni, tehát Tótkomlós Kaszaperi határtól a szárazér parton 
Battonyáig. 2000-ben kikotorták a szárazért, a gát ott van üresen, mi azt lekaszáljuk, 
rendbe pakoljuk. Több célra, akár lovagolásra, kerékpár illetve télen lehet korcsolyázni. 
Ki tudjuk használni aktív turisztikára, ha ki van kotorva a szárazér, tudjuk használni. 
Vízgazdálkodás szempontjából meghatározó mindenkinek és ki tudjuk használni 
sportolásra, tanösvényre. Be lehetne kapcsolni a Végegyházi halastót, Mezőhegyesnek 
a szárazér menti részeit, Kaszaperi emlék templom halom, Mezőkovácsházi Babót, 
tehát nagyon sok olyan lehetőség van, amire ki tudnánk használni. Arra kérem 
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képviselő urat, hogy ennek nézzünk utána, csatlakozhat 4-5 pályázathoz, ezzel is meg 
tudjuk örvendezni a Gyulaiakat.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Valóban Csürhés Polgármester úr jól mondta, hogy miért 
nem is sikerült korábban az érdekérvényesítés ilyen módon felvállalnunk, mint most. 
Ennek egyik oka az az, hogy van egy ilyen országgyűlési képviselőnk, aki elöl megy, 
mögé tudunk állni, és Zalai Mihály is innen származott, és a Megyei Közgyűlés elnök 
is felvállalta ezeknek az elveknek a képviseletét. Amelyek egyébként Európai Uniós 
irányelvekben vannak megfogalmazva, illetve Magyarországi törvényekben vannak 
megfogalmazva, hogy mi alapján állították össze a minősítési szempontokat. Az a 
taktikájuk, hogy a képviselő urat illetve a Közgyűlés elnökét támadják azért, hogy 
ezeket a mi érveinket gyengítsék. Nekünk valami jelet kellene adnunk arról, hogy 
egységesek vagyunk és összefogunk, illetve egyetértünk ezzel a dologgal. Azt 
javaslom, hogy lehetne egy olyat is, hogy a Társulási ülésünk hozna egy olyan 
határozatot, hogy támogatjuk a Battonyai polgármester úrnak a levelét. A másik pedig, 
amit a képviselő úr javasolta, hogy ezt a levelet, amelyet többen aláírtunk és a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Államtitkárainak küldtünk el, illetve a Battonyai 
polgármester úr által írt levelet kiküldenénk minden településnek. Kérnénk benneteket, 
hogy tárjátok a Képviselő-testület elé és hozzatok egy határozatot arról, hogy 
egyetértünk azzal, hogy a Mezőkovácsházi Járás települései és azok, akik ezt a 
fejlődést akarják, kiálljanak a mi támogatásunk mellett. Ez nem tudom, hogy 
elfogadható-e mindenki számára. 
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Mazán Attila polgármester, amit az 
imént elmondott, hogy a Dél-Békési segély kiállítást nem akarják meghallani, ezért 
határozottabb fellépéssel határozták el magukat a településvezetők Dél-Békésben. Dél-
Békés nem hagyja, hogy újra rovására valósítsák meg mások a fejlesztéseiket. A Dél-
Békési polgármesterek nem engedik, hogy a területi kiegyenlítésre nekik járó pénzből, 
a fejlettebb települések valósítsák meg az elképzeléseiket, ez által tovább növelve a 
területi különbségeket. Ezt talán érdemes lenne megfogadni és ebbe beleállni, aki ezt 
úgy gondolja.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Azt javaslom, hogy a Mazán Attila polgármester által 
megfogalmazott és országgyűlési képviselő úr által formába öntött határozati javaslatot 
fogadjuk el. Mi ki küldjük ezt a határozati javaslatot a településeknek a polgármester úr 
levelét, többünk által  aláírt levelet és azt pedig kérem tárgyalják meg a Képviselő-
testületek és ők is hozzanak egy támogató határozatot.  
 
Kérem, aki egyetért azzal, hogy kiálljunk a saját érdekünkben, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Területi Operatív Program pályázati feltételrendszerrel egyetértés 
 

17/2016. (II. 09.) sz. TT. határozat 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa egyetért a Területi Operatív Programnak a 
hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatását célzó 
pályázati feltételrendszerével, úgymint a pályázati 
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források egy részének a hátrányos helyzetű kistérségek 
számára történő lehatárolásával, és a megyei ITP által 
kialakított, a hátrányos helyzetű településeket támogató 
pontozási rendszerével. 

Egyúttal elutasítják azon törekvéseket, hogy a területi 
kiegyenlítést célzó pályázati forrásokból a hátrányos 
helyzetű települések rovására a fejlettebb települések 
valósítsák meg a fejlesztési elképzeléseiket ezáltal tovább 
növelve a területi különbségeket. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 

V a r g a   Gusztáv elnök: A második pedig egy ajánlás. Kérem, aki ezzel egyetért, 
szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Területi Operatív Program pályázati feltételrendszerrel megtárgyalására 

felhívás a tagönkormányzatok felé 
 

18/2016. (II. 09.) sz. TT. határozat 

 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa felkéri a tagönkormányzatok Képviselő-
testületét, hogy a fenti határozatban foglaltakat Marjai 
János polgármester a megyei közgyűlés elnökének és 
Varga Gusztáv elnök az NGM államtitkárához írott 
leveleit együttesen tárgyalják meg és határozattal 
támogassák az azokban foglaltakat.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 

 
V a r g a   Gusztáv elnök: Köszöntem Galló Ferencet a Projekt Felügyelet Kft-nek a 
kiemelt ügyfél kapcsolatokért felelős egyik menedzserét. Átadom a szót Galló 
Ferencnek. 
 
G a l l ó   Ferenc menedzser: Annyit szeretnék elmondani, hogy minden településen 
zajlanak a munkák abban az időrendben és sorrendben, azokban az egyeztetésekben, 
amelyeket megbeszéltünk egyesével. Sok település végig ment a projektötleteivel 
Megyei Önkormányzatnál. Az ottani szakértők is megerősítettek abban, hogy jó úton 
járunk, ezek amelyeket leírtunk illeszkednek és támogathatóak. Mi már pontozunk, 
tehát látjuk azokat a projektötleteinket, hogy melyek lesznek azok, amelyek elérik azt a 
minimum szakmai kritérium rendszereket és beadhatóak. Ezeket mi elvégezzük, nem 
hajt a tatár, még mindig mozognak a szabály rendszerek, még van jó pár dolog, ami 
nem tiszta a pályázati felhívásoknál. A kollegáink illetve a Békés Megyei 
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Önkormányzat kollegái a tegnapi napon egy fél napos egyeztetést folytattak a 
Nemzetgazdasági Minisztériumban, rengeteg nyitott kérdés van, ennek az 5-10 %-ra 
kaptunk választ, a többit a héten várjuk írásban. Mi folyamatosan figyeljük ezeket a 
dolgokat és minden egyes projektötletünkbe be fogjuk építeni a változásokat, 
pontosításokat, egyebeket. Ami kvázi szolgálati közlemény, hogy az energetikai típusú 
pályázatok kiírása csúszni fog, az indikátoroknak az egyeztetése miatt várhatóan 
március környékén fog megjelenni. Erre mi nagyon készülünk, hiszen itt nincs 
lehatárolt keretünk, szabad keretre fogunk menni és igen, ha elérjük a minimum 
kritérium rendszereket, akkor életbe fognak lépni azok a Békés Megyei Önkormányzat 
által elfogadott pontszámok, amelyek a területi kiegyenlítést szolgálják. Egyetértek 
Battonya  város polgármesterével, én is láttam az épületeket, hogy hogyan néznek ki. 
Egy dolog biztos, hogy minden egyes pályázatot megfelelő formában, szakmailag a 
pontszámokat elérve az adott határidővel be fogjuk adni. Az első ilyen március vége 
lesz az 5.2.1, itt vannak a szakértőink, utána jönnek a belvizek, a mai napon éppen 
bejárások zajlanak Battonya, Mezőhegyes, Dombegyház és Mezőkovácsháza, tehát 
folyamatosan mennek, kapcsolattartóink dolgoznak. Az előzőekben elhangzott, hogy a 
KBC 4 fővel dolgozik, mi főállásban dolgozunk csak a Dél-Békési részeken 17 fővel 
illetve ott vannak minden településen azok a szakértőitek, akiket ti delegáltatok 
hozzánk, így összességében a Dél-Békési Kistérségben 35 fővel megy a munka és 
folyamatában zajlik.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Mezőkovácsháza nevében megköszönöm a 
Projektfelügyelet Kft-nek azt a munkát, nagyon nagy segítségünkre vannak. Reményt 
ők adják, hogy azoknál a projekteknél, ahol az indikátorokat teljesíteni tudjuk, azoknál 
remélhetőleg el tudjuk érni a szakmai minimum feltételeket.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Az, amikor elakarják veletek hitetni, 
hogy a lehatárolás jár nektek csak, és amikor elnök úr a TÖOSZ ülésen diplomatikusan 
azt mondja, hogy örülünk, hogy ha a lehatárolt keretet a 7,4 milliárd Ft-ot letudjuk 
hívni, az indikátorok teljesítése nagyon bonyolult, akkor remélem az az illedelmesség, 
ami a te belsődből jön és nem a valóságot mondtad el, mert a valóság az kellene, hogy 
legyen, hogy ne vergődjetek ezzel a 7,4 milliárd Ft-os korláttal, hanem pályázatok rá 
mindenre, amelyre csak lehet. A komplex programokban is el kell kezdeni 
gondolkodni. A TOP-ot össze kell kötni az EFOP-pal, össze kell kötni az KEOP-pal és 
a VP-vel. Ha a 7,4 milliárd Ft amiért nagyon megdolgoztunk, ha ezt nem tudjátok 
megnégyszerezni, akkor azt mondta, hogy sikertelenek vagytok. Ebben a térségben 
minimum 30 milliárd Ft-ot csak önkormányzati fejlesztésekre be kell hozni. A 
komplexitás ezt adja ezt a lehetőséget, az alapjaitok megvannak ehhez. A saját 
érdekeiteket képviselve, amelyre lehet próbáljatok pályázni és a pontozás, a 
kritériumrendszer vagy az indikátoroknak a vállalása elfogja tudni dönteni, hogy 
sikerül vagy nem.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Köszöntöm a Megyei Közgyűlésnek a két tagját, Szegedi 
Balázst illetve Ruck Mártont. 
 
Kaptunk meghívót a csütörtökön megtartandó Közgyűlésre. Kérdezem a Közgyűlés 
tagjaitól, hogy várható valami, hogy ott lesz vagy kellene nekünk ott demonstrálni, 
vagy elmondani ezeket a dolgokat? 
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R u c k   Márton Megyei Közgyűlés tagja: Megkezdődött keményen a küzdelem, 
számítottunk erre, ebben semmilyen meglepetés nem volt. Azt gondolom, hogy minden 
mellettünk szól. Az, ami a Megyei Önkormányzatban történt a terület specifikus 
pontokkal kapcsolatban, semmi mást nem tettünk, csak betartottunk minden UNIO-s 
elvárást, eleget tettünk minden magyar jogszabálynak. Ezt egy módon tudják támadni, 
politikailag. Ahogy elhangzott, ennek megvan az eszköze, hogy ezeket hogyan lehet 
kivédeni. Azt gondolom, hogy a mi részünkről, én is ide való gyerek vagyok a Megyei 
Önkormányzatban eddig is tettem a dolgomat, és azt az ígéretet tudom, hogy ezután is 
meg fogom tenni. Adott esetben a Megyei Közgyűlésen nem tudom megmondani, hogy 
felfog-e kerülni ez a téma és milyen szinten lesz ez ott megvitatva. Természetesen, 
hogy ha a térségből van egy képviselet, az számunkra is egy erősítést jelent. Arra 
bíztatok mindenkit, hogy senkiben ne legyenek gátlások, ebből a pénzből a lehető 
legtöbbet el kell hozni ebbe a térségbe. Azt gondolom, hogy a Megyei Önkormányzat, a 
Területfejlesztési Bizottság részéről kiköveztük azt az utat, végig kell menni rajta, 
ennyi a feladat.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Kérdezem polgármester kollegáimat, hogy tervezi-e valaki, 
hogy részt vesz a Megyei Közgyűlésen? 
M a r j a i   János polgármester: A Járási székhely polgármestere van megszólítva a 
foglalkoztatás politikával kapcsolatban.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Köszönöm szépen. Ezt a napirendi pontot lezárom.  
Szeretettel köszöntöm az Orosházi Kistérségnek egy képviselőjét, alpolgármester 
asszonyt, a polgármester kollegákat, azokat a szervezeteket, akik a Pilot-os 
programunkban részt vettek. Béni Attilát a Mezőkovácsházi Járási Hivatal hivatal 
vezetőjét, Pántya Imrét, a Megyei Kormányhivatalnál a munkaügyi vezető helyettesét, 
Belügyminisztérium képviseletében résztvevő kollegát illetve mindenki mást. Elnézést 
kérek, hogy csúszásban vagyunk, de még mindig egy másik napirend előttünk van.  
 
A Mezőkovácsházi Kistérségben nagy gond szinte minden településen, hogy nagyon 
sok üres, elhagyott ingatlan van, amelynek a tulajdonos viszonyai is rendezetlenek, és 
ebben úgy érzik az önkormányzatok, hogy köztelenek. Többen bombáztuk már a 
képviselő urat azzal, hogy erre keressünk valamilyen megoldást. Képviselő úr 
szakértőket hívott ide, hogy hallgassák meg a felvetéseinket és az alapján kezdjük el 
egy komplex programnak a kidolgozását.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Néhány önkormányzati vezetővel azt a 
célt tűztük ki magunk elé, hogy megmentjük Dél-Békést, mégpedig olyan módon, hogy 
nem engedjük a fiataljainkat, hogy továbbra is elvándoroljanak. Ehhez viszont még 
rengeteg dolgot kell, hogy megtegyünk. Első sorban erősíteni kell az identitás 
érzetüket, röghöz kötöttségüket, erősíteni kell bennünk azt a jövőképet, amivel azt 
tudjuk nekik kínálni, hogy van értelme itt maradni Dél-Békésben. Ne ámítsuk 
magunkat, nagyon messze vagyunk ettől. Nem csak a kis települések, hanem még a 
városokból is rendre távoznak. 4.000 fővel fogy éves szinten Békés Megye lakossága, 
jellemzően a Sarkadi és a Mezőkovácsházi Járásból tűnnek el. 10 év múlva nem lesz 
érdemes semmit működtetni, nemhogy a gazdaságot és az intézményrendszert, hiszen 
nem lesznek meg azok a kvóták és indikátorok, amelyek mentén fogunk majd tudni 
működni. Jönnek majd azok a pályázatok, amelyekbe be kell majd vállaljatok 
indikátorokat, óvodába, iskolába létszámot. Valamit el kell kezdenünk, tennünk kell 
valamit, hogy itt maradjanak a fiataljaink. Egy-egy város megteheti, hogy mondjuk 
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üzen a fiataljainak, alatta lévő kistelepülések már nem tudják ezt megtenni és egyedileg 
egy-egy partizán akcióval kizártnak tartom, hogy tudjanak üzenni a sajátjaiknak, mert 
nem hiszik el. Úgy gondolom, hogy ha a jövő generációjának, a fiataloknak akarunk 
üzenni és jövő képet akarunk teremteni, akkor azt csak komplexen lehet megvalósítani. 
Ha forrást akarunk hozzá szerezni, mert minden jövő kép megteremtéséhez pénzre van 
szükség, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása kategóriájában igen is van rá lehetőség, 
akkor ezt közösen kell elkezdeni, felmérni és utána meg is valósítani. Úgy gondolom, 
hogy a megújulás szó lesz a megfelelő. Megújulás minden területen. Nem hiszem, hogy 
van a teremben akár egy olyan ember is, aki meg tudná mondani egy projekt kapcsán 
azt, hogy ezzel az egy projekttel itt tudjuk tartani a fiatalokat és nem mennek el. 80-100 
olyan programra van szükség, ami azt üzeni a fiataloknak, hogy itt van jövőképed, itt 
lesz fizetésed, nem fog elfogyni a létszám, nem csak Szegeden van mozi és 
Békéscsabán, itt is van élet, maradj itt, jól meg fogsz belőle élni. Ma a fiatalok 70-80 
%-ában megfogalmazódik az elvándorlás vágya 12-16 éves koruk között és abban a 
pillanatban már el is döntötték. Ha nem tudjuk átütni az ingerküszöbüket, hogy 
márpedig igen is van értelme itt maradni, ne menj el, akkor ezek el is fognak menni a 
fele biztos, mert a másik felének nem lesz lehetősége, de hogy nem érzi jól magát a 
bőrében a lakóhelyén, az biztos. Közösen kellene tennünk és koncepciókat 
megalkotnunk és utána végre is hajtani ezeket a dolgokat. Az első lépés az, hogy 
mérjük fel a problémákat. Csináltunk már néhány tanulmányt. A második, hogy a 
lehetőségeket fel kell térképezni. Sok-sok megújulási üzenet, Győrből is rengetegen 
elmennek Londonba dolgozni, de még is Győr lakossága gyarapszik, azért mert Dél-
Békésből oda költöznek. Mégis Győr, Székesfehérvár és Kecskemét üzen a fiataljainak, 
hogy maradjanak ott. Kitalálták azt a szlogent, hogy Győr itt épül, vagy, hogy a jövőd 
itt épült Győrben, mondtam egyet. Folyamatos megújulások vannak. Ha 
Medgyesegyházán épül valami, akkor az a Medgyesegyháziaknak vagy szól, vagy nem, 
de ha ezt komplexen, marketingelve, reklámozva a fiatalokat megszólítva adjuk elő 
Dél-Békési szinten. Az egyik ilyen nagy problémával kapcsolatban érdekes módon 
gondolkozunk ezen már évek óta, de az elmúlt hetekben, hónapokban rendre jöttek 
polgármesterek, csoportosan is beszélgettünk arról, hogy most már mit kellene tenni és 
kezdjük el felmérni a problémát. Kevermes egy megoldást talált egyik problémára, 
Végegyháza egy másikra, Pusztaottlaka egy harmadikra, valaki pedig még nem találta 
meg. Bármilyen jövőképet fogunk itt bemutatni a fiataloknak, amikor végig mennek az 
utcáinkon és mondjuk meghívják búcsúra, születésnapra a rokonaikat, barátaikat és azt 
látják, hogy egy utcában 10 házból 3-4 lakatlan, esetleg gazos, akkor elkezdik 
szégyellni magukat. Ők nem tudják ezt, de kialakul bennük egy olyan érzés, hogy 
egyébként ez egy nem menő hely. Ha nem fogja elhagyni a szájukat 12-16 éves koruk 
között sok olyan mondat, hogy én büszke vagyok arra, hogy itt élek, mert nálunk ilyen 
van, akkor elveszti az identitás érzetét és nem lesz röghöz kötött. Ezeket a portákat, 
amelyek gusztustalan módon néznek ki, ezekkel kellene kezdeni valamit. Az elmúlt 
időszakban elkezdtünk arról beszélni, hogy bontsuk le. Ez nem ennyire egyszerű, 
kitaláltunk 4-5 olyan pontot, hogy mit is lehetne tenni annak érdekében, hogy a 
portákkal mit lehetne tenni. Ezért hívtam meg a szaktanácsadókat, a specialistákat, arra 
kérem őket, hogy segítsenek megtalálni nekünk azt az eszközt, amivel itt ezt rendezni 
tudnánk. Javaslom minden önkormányzatnak megfontolásra, minden önkormányzattal 
ezt nem egyeztettük le. Első lépésként Pusztaottlaka azt tervezi, hogy meg fogja 
adóztatni a lakatlan ingatlanokat. Én jól érzem magam ott és nem is szeretnék elmenni. 
Viszont én is szégyellem azokat a portákat, ahogy kinéznek, düledeznek a házak, a 
vakolatok omladoznak, csúnya és szégyenletes. Persze, hogy nem tudjuk eladni a 
házainkat, egyrészt mert ilyen házak vannak, másrészt, mert nem tudjuk megvenni, 
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mert rengeteg román jött és elkezdték megvenni a házakat apró pénzért. Van egy másik 
réteg, aki kint van Londonban, külföldön, és nem gondozza a területét, nem foglalkozik 
vele. Ezért Pusztaottlaka azt tervezi, hogy komoly adóval fogja súlytani azokat, akik 
nem lakott ingatlannal rendelkeznek. Ezt csak úgy lehet megadóztatni, egybe mindenki 
megkapja az adót, és azok az ingatlanok, akik tudják bizonyítani, hogy életvitelszerűen 
laknak, azok megkapják a mentességet. Előbb utóbb megjönnek a bírságok, az adók, 
adók formájában behajthatók, nem biztos, hogy ebben az évben, de előbb utóbb annyit 
fog érni az adója, amennyit a háza és el lesz tőle véve. De legalább is elkezd azon 
gondolkodni, hogy talán nem kellene tartani egy olyan önkormányzatnál egy olyan 
ingatlant, amelyre éves szinten 100.000 Ft-ot ki csak azért, mert nem lakom és persze 
zavarja az ott élőket. Politikai alapon is mérlegeltük ezt, mivel nem laknak ott, ezért 
politikai kockázata sincs. Viszont mi már tartottunk falugyűlést több helyen is, a 
falusiak nagyon örülnek ennek. A második, amikor már meg tudta szerezni az 
önkormányzat, mert átadták, lemondták, van olyan, hogy 18 örökös van, egyszerűen 
lehetetlen. Például jogszabályi előírásoknak sem tudunk megfelelni, hiszen 18 
tulajdonosa van egy ingatlannak és kint van külföldön a tulajdonos, nem tudják eladni, 
ha nem tudják eladni, nem tudunk birtokba kerülni, nem tudjuk megvásárolni, és ha 
nem tudjuk megvásárolni, akkor nem tudjuk helyre rakni. A helyre rakás innentől 
kezdve, hogy ha megtörténne ez a jogszabályi háttérnek a kezdeményezése, a 
helyrerakás lehetne több utas. Egy, le dúrni az épületet, egy háznak a lebontása 
körülbelül 200-300.000 Ft-ba kerül, hogy ha meg tudjuk szerezni. Itt vannak a tűzoltók, 
jöjjenek, bontsák le. Az első az lenne, hogy a portákat adják el az önkormányzatnak, a 
második, hogy azokat a házakat, amelyeket meg tudtunk szerezni, azokat vagy amelyik 
alkalmatlan és életveszélyes bonthassuk le. Amelyek pedig alkalmasak arra, hogy újjá 
építsük őket, azokat mi úgy fogalmaztuk meg, hogy lakhatóvá tétel szeretnénk elérni. A 
lakhatóvá tétel hs megtudnánk határozni, hogy körülbelül 5 millió Ft-ba egy 
ingatlannak a lakhatóvá tételét, hogy mondjuk Pusztaottlakán 500.000 Ft-ért, és 
mondjuk Dombegyházán 500.000 Ft-ért lehet házat venni, ami rossz állapotú, egy 
Mezőkovácsházi házat, vagy lakótelepi lakást megakarunk venni egészen más célokból, 
akkor az lehet, hogy 3-4 millió Ft. E fölé nem szabad menni, mert nem luxus házakról 
van szó, de 5 millió Ft-ból tegyük lakhatóvá. Legyen a programunknak egy olyan része, 
amellyel azt céloznánk, hogy településenként, ha nem is minden ingatlant, de nagy 
részét tegyük lakhatóvá. Meg vagyok arról győződve, hogy ez a kilakoltatási 
moratórium nem maradhat a végtelenségig. Ha nem tudjuk tartani tovább, mert az 
Európai Unió megakadályozza, hogy a kilakoltatási moratóriumot továbbra is tudjuk 
életben tartani, akkor előbb-utóbb emberek tömegei kerülhetnek utcára. Úgy gondolom, 
hogy ameddig a Fidesz kormány van, eltökélt, addig ez nem fog bekövetkezni. De már 
beszélik rossz nyelvek, hogy Brüsszel visszavonatja velünk a földtörvényt, a multi 
adóztatós rendszert, kilakoltatási moratóriumot, sőt már a rezsi csökkentéssel is baj 
van. Tudomásul kell venni, hogy 12.000 milliárd Ft-ot kapunk Brüsszeltől, és olyan 
nincsen, hogy Brüsszel előbb vagy utóbb nem fogja érvényesíteni az akaratát 
Magyarországon. Még egyszer jelzem, hogy szerintem a Fidesz kormány mindent 
megtesz ennek ellene, de azért vannak támadások. Ha ez esetlegesen bekövetkezik, 
akkor városi emberek tömegei fognak utcára kerülni, és hol lesznek ők elhelyezve. Van 
egy Dél-Békés, aki éppen most megújulásra vágyik. Van egy Dél-Békés, ahol vannak 
olyan ingatlanok, ahol hasznosíthatóak lennének ezek az ingatlanok 5 millió Ft erejéig. 
Ha mi készen állunk arra, hogy nálunk a településeinknek munkát vállaló családos 
emberek számára biztosítanánk ilyen ingatlanokat, akkor sok lépést tennénk egyszerre. 
Egyrészről ha bekövetkezik az, amit az előzőekben mondtam, de remélem nem fog, 
akkor van hova érkezzenek az emberek és nincsen gond. Ezek az emberek családosak 
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és úgy érkeznek, vagy úgy nem költöznek el tőlünk Győrbe, Székesfehérvárra, bárhova, 
akkor az iskoláink létszáma nem fog fogyni, nem beszélve arról, hogy minél több 
gyermek van, annál jobb a településnek a hangulata is. Ha ezek a családok elakarják 
magukat tartani és feltételként szabjuk meg, hogy munkát kell vállaljanak, akkor a 
településen lévő vállalkozások számára tudunk biztosítani szakképzett, vagy betanított 
munkást. Beszélhetünk, itt van a Munkaügyi Központnak egy igen prominens stábja, 
beszélhetünk arról, hogy nagyon sok munkanélküli van a településeinken és átmegyünk 
a másik terembe és megkérdezzük a vállalkozókat, ők ugyanarról fognak beszámolni, 
hogy nekik pedig nincsen munkavállalójuk. Ha nem lesz betanított munkás, akkor mire 
építünk Ipari Parkot. Az Ipari Parkokat oda adják, ahova gazdaságot akarnak élénkíteni. 
Hol akarnak gazdaságot élénkíteni, komplex programmal fejlesztendő Járásokban, azok 
vagyunk! Orosháza, Mezőkovácsházi körzet, ez szabad vállalkozói zóna. Tudok egy 
galvanizáló üzemről, aki azért nem fogja felépíteni üzemét itt Mezőkovácsháza 
környékén mert nem talál 120 lakatost. A cipő vagy a cipzárgyár azért nem bővít, mert 
nincsen megfelelő létszámú munkaerő, és ma már azzal küzdenek, hogy a Munkaügyi 
Központtól vagy kapnak embert vagy nem. Persze kapnak, de ez is időleges, mert utána 
az emberek nem akarnak ott dolgozni, mert függőséget okozott a közmunka. Orosházán 
4 milliárd Ft-os saját erős beruházást akarna elvégezni az egyik Üveggyár, nem kell 
kérnie támogatást. Csak ha ezt a kohót újra megépíti, akkor még fel kellene vegyen 150 
munkaerőt, hogy megfelelően használja ki a kohónak a kapacitását, de nincsen 150 
plusz munkaerő Orosházán és környékén. Azon gondolkozik, hogy elviszi Romániába a 
gyárat. Egy csapásra a felzárkóztatási rendszeren belül azokat a térségeket, akire 
leginkább rászorul a felzárkóztatás egy csapásra tudnánk megoldani egy ilyen 
portarendező programmal. Arra kértük egyrészt a polgármesterek egy részét, hogy 
készítsenek tanulmányt, és mondják el véleményeiket és tapasztalataikat. Arra kérném 
a szaktanácsadókat, hogy inkább ne ők adjanak elő, hanem inkább ők kérdezzenek, 
hogy mi lenne a cél, milyen módon, hány emberrel. Arra tegyen nekünk javaslatot, 
hogy milyen irányba induljunk el, és mit tegyünk annak érdekében, hogy ezt a ,,porta 
rendező” programot össze tudjuk állítani. Hatástanulmányt majd a későbbiek folyamán 
valamelyik komplex kiemelt program keretében megtudjuk valósítani és hogyan tudnék 
én egy olyan lobbi anyagot kapni, amellyel odamehetnék minden olyan személyhez, aki 
döntés hozó ezen a területen és támogatást tudjak kérni tőlük erre. Üzenjünk egyrészt a 
fiataloknak, a Megyének, hogy itt egy olyan megújulás kezdődött, ami mind azt 
irányozza elő, hogy itt maradjanak a fiataljaink. Az első volt az adóztatás, aki vállalja, a 
második a bontás, a harmadik a lakhatóvá tétel, a negyedik pedig a CSOK. A CSOK-
kal kapcsolatban már január első heteiben ültünk és egyeztettünk polgármesterekkel. 
Azt beszéltük, hogy szerintem nagyon gyorsan el kell kezdeni valakivel egy 
együttműködést annak érdekében, vagy az OTP-vel vagy a Takarékszövetkezettekkel, 
vagy tervezőkkel, erre felkértük Galló Ferencet és munkatársait, hogy adjanak tanácsot 
és segítsenek nekünk, ha jól tudom már voltak egyeztetni az OTP-vel, hogy adjunk 
ingyenes portákat. A hétvégén a tv-ben azt hallottam, hogy az önkormányzatok jelentős 
része Budapest környékén már adja ingyenesen a portákat. Én Újkígyóson vettem egy 
házat, szocpolos házak voltak. Az első Fidesz kormány idején volt egy ilyen program, 
2,8 millió Ft-ot kaphattak, akik vállaltak 3 gyermeket, de ebből a 2,8 millió Ft-ból 15 
évvel ezelőtt fel is lehetett építeni egy ilyen házat. Az ottani tüzép vezetője összefogott 
az akkori polgármesterrel, nem ők voltak kormányon, de felfogta, hogy az az érdeke a 
városnak, hogy kimértek 3 utcát és azt mondták, hogy aki ide épít 5 éven belül házat, az 
ingyenesen kapja meg a telkeket. Ingyen osztották a portát, három utca megtelt 
házakkal, a vállalkozó felépítette. A lényeg az, hogy három utcát Újkígyóson 
megtöltöttek emberekkel. Szerintem a negyedik ebben a kategóriában az, hogy szintén 



40 
 

közösen kezdjen el mindenki ezen gondolkozni. Arra kértem Galló Ferencet, hogy 
tegyenek le ezzel kapcsolatban egy koncepciót, hogy azok az önkormányzatok, akik 
ebben elkötelezettek, és végig vinnék ezt a portarendező programot és tudnak 
biztosítani telkeket, azoknál legyen megvizsgálva, hogy milyen módon lehetne 
terveztetni. A Makovecz tervező irodától, a Siklósi József az a ti tervezőtök. Ha jól 
tudom ez a tervező iroda tervezi mindenkinek a piacterét. Az ország legismertebb gárda 
dolgozik nektek. Mi ez, ha nem üzenet a fiatalok számára. Azért dolgoztatunk ezekkel a 
tervezőkkel, mert ők a legjobbak. Ha ez a tervező gárda mondjuk bele tudna állni a 
CSOK-nak az épületeinek a megtervezésébe, az jó lenne. A folyamatos kommunikáció 
mindenképpen fontos lenne. Arra kérem az illetékeseket, hogy ha készítetek erre tervet, 
akkor a kommunikációra is fektessetek hangsúlyt. Ha vannak gondolatok, hogy ez 
irányban merre lehetne elmozdulni.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Boros Szilviának átadom a szót. 
 
S i m o n k a     György országgyűlési képviselő: Még egy szó erejéig. Boros 
Szilviáról azt kell tudni, aki nem ismerné, hogy ők voltak azok, akiket a Karsai Józska 
bácsitól örököltük meg. Nagyon elleneztem, hogy velük dolgozzunk, mert akkor még 
inkább politikusnak képzeltem magam, mint egy olyan embernek, mint aki segíteni tud 
a térségen és próbáltam őket elküldeni, és rá kellett jönnöm, hogy nincs náluk jobb 
ebben az országban ezen a területen. Nekik köszönhetően tudtuk megvalósítani a Roma 
Integrációs Központunkat, az Egészségfejlesztési Programunkat, nagyon sok olyan 
programot, amelynek köszönhetően humán erőforrást tudtunk fejleszteni.  
 
B o r o s   Szilvia: Annyi jutott eszembe menet közben, hogy a Békés Megyei 
Önkormányzat által a technikai segítségnyújtás a TÁMOP-nak a technikai 
segítségnyújtás programjából a 2014. 20-as komplex tervezés során vállalkozóként 
kidolgoztunk néhány olyan programot, ami esetleg ehhez kapcsolódik, illetve amelyhez 
ezt a fejlesztést kapcsolni lehetne. Egyik ilyen a fiatalok helyben tartására irányuló 
Békés Megyei program. Ami abból táplálkozik, hogy rengeteg olyan céggel 
találkozunk, akik nem találnak helyben szakképzett, gyakorlati tapasztalattal 
rendelkező fiatalt, ezért megállapodnak Budapesti vagy más nagyvárosokban működő 
egyetemekkel, főiskolákkal, ösztöndíj programokkal. Ezek a fiatalok általában ezeknél 
a cégeknél maradnak, még rengeteg olyan fiatal van ezeken az egyetemeken, akik 
innen elmennek és megállapodnak más mondjuk Győri és Kecskeméti cégekkel ilyen 
ösztöndíj programokra, és különböző duális szakképzési programokra és utána azoknál 
a cégeknél maradnak és táptalaja annak, hogy innen elvándoroljanak. Ennek a 
programnak az egyik eleme az, hogy az itt általános és középiskolába járó fiatalokat 
megkeressük ezeken az egyetemeken, az egyetemeket bevonva és a Békés Megyei, 
főleg a gazdaságfejlesztési program alapján a húzóágazatokat képező cégekkel 
együttműködve ezeket a fiatalokat első lépésben a megyében tartani, második lépésben 
pedig a lakóhelyükön. Erre duális szakképzési, ösztöndíj program, illetve munka 
tapasztalat szerzés szolgáló program elemet kidolgozni. Ez Békés Megyei szinten 
cselekvési terv jelenik meg és ennek a konkrét végrehajtására is igényelhetne a megye 
forrást. Ez egy szegmense lehet azoknak az embereknek mondjuk, akik ezekre a 
portákra jöhetnének akár, és kiegészíthetnénk a programot azokkal a szegmensekkel, 
akik még jöhetnének ezekre a portákra illetve megnézhetnénk azt, hogy a porta 
rendezésre, mint dologi kiadásra honnan lehetne forrást szerezni. Akár ezen komplex 
program kapcsán az EFOP-ból vagy milyen módon lehetne, illetve akár a KEOP 
utódjából, illetve milyen GINOP-os forrásból, akár, hogy ha egy tranzitfoglalkoztatási 
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programba, vagy egy célzott gazdaság fejlesztési programba, ha ezeket a portákat 
összefogja egy nonprofit Kft. akkor az a Nonprofit Kft. milyen egyéb programokban 
indulhatnak még. Ezt meg tudjunk nézni, és nagyon szívesen megvizsgáljuk.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Annak még jobban örülnénk, hogy ha 
foglalkoznátok is vele többet, és egy lobbi anyagot össze tudnátok állítani, úgy, hogy a 
Kistérségnek nincs pénze. Tudjátok vállalni, hogy ha érkezik egy felkérés, akkor egy 
tanácsadói anyagot elkészítetek, amivel tudnánk lobbizni ebbe az irányba valamint 
mind azt, amit elmondtam az előzőekben? 
 
B o r o s   Szilvia: Igen. 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Ahogy képviselő úr elmondta, sok polgármesternek van 
tapasztalata, javaslata, ötlete, hogy azt hogyan gyűjtsük össze? 
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Azt javaslom, hogy először is a 
Kistérségi Társulás bízza meg a Boros Szilvia cégét azzal, hogy egy tanácsadói anyagot 
készítsenek ebben a kategóriában, utána majd meghatározzák, hogy milyen formában 
tudják. Azt gondolom, hogy szükség lesz egy-két településvezető, vagy településen élő 
akár térségfejlesztő menedzserrel egy konzultációra és erre adnánk körülbelül 2 
hónapot, vagy 1 hónapot. 
 
B o r o s   Szilvia: Az 1 hónap időtartam elég lesz.  
 
S ü l i    Ernő polgármester: Nagyon örülök, hogy előtérbe került ez az egész folyamat, 
nekem elkötelezett célom az, hogy Kunágotán mindenféle képen próbáljunk egy olyan 
közösségi teret belterületi szinten kialakítani, ahonnan eltűnnek ezek a már összedőlt 
illetve már olyan állapotban lévő ingatlanok amelyek már lakhatatlanok. Esetleg az 
állagmegóvással kapcsolatosan lehetne még valamit kigondolni. Kunágotán az elmúlt 1 
évben, amit tapasztaltam, azon időseknek az ingatlanjain, ahol egy idős lakott és 
elhalálozott illetve örökösei vannak, és azok hónapokig nem jönnek a településre. 
Vannak olyan körök, akik előszeretettel látogatják az ilyen ingatlanoknak a padlásait és 
bevált technika, hogy egy cserép felhúzással a tartó gerendát áztatják addig, amíg a tető 
össze nem dől. Erre is valahogy meg kellene találni a módot, ha más nem 
önkormányzati szinten, hogy mi figyelnénk ezeket az ingatlanokat, csak lehetőségünk 
legyen arra, hogy ha ilyet tapasztalunk, be lehessen menni és megigazítani mondjuk azt 
az egy cserepet. Erre is ki lehetne terjeszteni ezt az egészet.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Valóban azért lesz ez komplex program, hogy ez jogszabály 
változást is igénylő program, állami források bevonását igénylő program és ami itt 
elhangzott, hogy hozzá tesszük a képzést, az álláskeresést, a családi otthonteremtési 
kedvezményt stb. Ez egy szép feladat egy pályázat író cégnek. Azt kérem a Szilviéktől, 
most javaslatot teszek a Társulási Tanácsnak, hogy hozzuk meg azt a határozatot, hogy 
felkérjük őket egy ilyen stratégia kidolgozására, ahhoz, hogy ezt megtudják alapozni, 
ők vegyék fel velünk a kapcsolatot, vagy velem mint a Társulás elnökével, és én 
közvetítem felétek, vagy egyenként a települési önkormányzatokkal, hogy kinek van 
ezzel kapcsolatban ötlete. Azt javasolnám, hogy most egyenként ne kezdjük újra 
előhozni az ötleteiteket, hanem erre a Szilviékkal való csoportos vagy egyenkénti 
konzultációval fog sor kerülni.  
Elmondanám a határozati javaslatot: 
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A Társulási tanács felkéri a Public Szektor Tanácsadó Kft-t, hogy – portarendező - 
fantázia névvel rendelkező programot dolgozzanak ki, a kistérség településeinek 
területén lévő elhagyott, elhanyagolt, rendezetlen tulajdoni hátterű ingatlanok további 
sorsának a rendezésére. 
 

 
V a r g a    Gusztáv elnök: A következő Társulási ülésünk március közepén lesz, addig, 
hogy ha van egy anyag, vagy konzultációs lehetőséget tudunk biztosítani.  
 
Azért nem jöttek a Geotermikus Erőmű projekttel kapcsolatban az előadók, mert 
behívták a Kft-t vezetőjét a Minisztériumba. Annyit tájékoztatásul el tudok nektek 
mondani, hogy most folyik a terület kiválasztása. Amennyit tudok róla az az, hogy akár 
több település közigazgatási területét is érintheti. A gazdákat és földtulajdonosokat 
keresik azokon a helyeken, ahol a kutatásuk szerint alkalmas lehet. Úgy tudom, hogy 
Mezőkovácsháza határában van ilyen terület, Kunágota, Magyarbánhegyes és 
Mezőhegyes közigazgatási területén, van alkalmas terület. Bíztam benne, hogy ha most 
eljönnek, akkor megmondják, hogy hol lesz az az Erőmű. Amikor legelőször 
tárgyaltunk velük képviselő úrral, akkor már az volt az elvárás képviselő úrnak és 
nekünk is, hogy akármelyik településen lesz is az Erőmű, a hasznából a Járás minden 
települése részesedjen. Ez az elv a továbbiakban is érvényes marad, reméljük, hogy 
sikerülni fog.  
Amiért hívtuk a kedves vendégeinket az az, hogy a pénteki partner találkozón derült ki 
számunkra, hogy levelet kaptunk a Belügyminisztériumtól amelyben arról tájékoztattak 
bennünket, hogy ezt fajta Pilot Programot, bár egy oldalon ecsetelte az Államtitkár úr, 
hogy melyek az előnyei a korábbi Pilot programnak, ebben a formában nem támogatják 
tovább. Mi abban maradtunk a partner találkozón, hogy még mi is ,,emésztgetjük” ezt a 
dolgot, a Munkaügyi Központnak is kevés információja volt. Arra kértelek benneteket 
elviekben, hogy itt esetleg fogalmazzuk meg a véleményünket, bár ott a markáns 
vélemények elhangzottak. Bíztunk benne, hogy mostanra a Munkaügyi Központnak 
pontosabb információi lesznek.  
Átadom a szót Pántya Imre a Kormányhivatal foglalkoztatási főosztályvezető 
helyettesének. 
 
P á n t y a   Imre foglalkoztatási. főosztályvez. helyettes: Üdvözlök mindenkit, Pántya 
Imre vagyok a Kormányhivatal foglalkoztatási főosztályvezető helyettese. Tegnap 
próbáltam tájékozódni mivel, hogy mi nem kaptunk erről a döntésről semmilyen 
írásbeli információt. Azt gondolom, hogy egy aránylag jó kompromisszumos megoldást 
sikerült leegyeztetnem a Belügyminisztériummal. Ami gyakorlatilag eldőlt az az, hogy 
magát a ,, Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” Pilot programot 5 fős 
brigádokkal támogatja tovább a Belügyminisztérium. Volt több variáció, hogy milyen 
költség elemeket támogatott. Az egyik variáció az volt, hogy az 5 főnek a bér és 
járulékát támogatja a Pilot programban. Abból a levélből amit az alpolgármester 
asszonynak küldtek, abban két értelmű volt, hogy ez egy önálló programként, vagy 
belemosva a mezőgazdasági programba. Tegnap én meggyőztem a Belügyminisztérium 
képviselőjét, hogy maradjon önálló programként. Tehát önálló, 5 fős brigádonként 
illetve településenként egy önálló mezőgazdasági programként. Nem mossuk bele a 
nagy mezőgazdasági programba, mert nyilván az az elvárások, amelyet le is írtak, hogy 
továbbra is az eredményességét tovább akarják követni és ha bekerül a nagy 
mezőgazdasági programba egy településnél, akkor nagyon nehéz szétválasztani, hogy 
mi az ami ennek a Pilot programnak az eredményessége és mi az, ami egyébként a 
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mezőgazdasági programnak a bevétele. Itt a bevételeket elkülönítetten kell kezelni, 
valamiféle monitoringot nyilván továbbra is fognak folytatni, erre nincs információnk. 
A másik dolog a konzorciumi formát, azt továbbra is támogatják, vagy elvárják, és azt 
kérték, hogy jobban használja ki a konzorcium az értékesítésben, beszerzésben rejlő 
lehetőségeket. Ezt nem akarom minősíteni, hogy ez mennyire volt jó, vagy sem. A 
javaslatuk az, hogy továbbra is maradjon a konzorcium, azokkal a szereplőkkel, akik 
továbbra is részt akarnak venni a konzorciumban, tehát nem akarják megmondani, hogy 
ki szerepeljen a konzorciumban. Elvileg semmilyen hátrány nem éri, ez egy kísérleti 
program volt, aki most nem akar tovább ebben részt venni, az ne vegyen. Tervezést úgy 
kellene folytatni, hogy akkor 5 ember, nyilván az az 5 ember, akit brigádonként a leg 
hasznosabbnak ítél meg a település, azok maradnak a Pilot programban, azoknak a bér 
és járulékát. Szociális Szövetkezet kérdésére várja a Belügyminisztérium, Járási 
Hivatalok foglalkoztatási osztálya is a kérelmeket, mivel a jelenlegi hatósági 
szerződésben február 29-ig módosítanunk kell azt a pontot, amelyben az átadásról van 
szó. Tehát most nem adja át az önkormányzat a Szociális Szövetkezeteknek a 
vagyonelemeket, mivel, hogy közfoglalkoztatásban folytatódik tovább ugyanazokkal az 
eszközökkel a program. Azt el kell dönteni a konzorciumnak és ezt talán érdemes ma, 
hogy mit szeretnének a Szociális Szövetkezetnek történő átadással. Tehát a későbbi, 
további tervekben a TOP-os egyéb tervekben szükséges-e, hogy ezek későbbiekben 
Szociális Szövetkezetben működjenek vagy nem. Nekünk február 29-ig a hatósági  
szerződéseket módosítani kell a szerint, ahogy igazából kéri, egyesével kéri a település. 
A maradék emberrel, hogy mi is legyen. Természetesen azoknak a foglalkoztatását 
megoldjuk, többféle variáció lehetséges. Ők mondjuk bekerülnek a mezőgazdasági 
programba, vagy bekerülnek akármelyik másik programba. Vannak olyan települések, 
ahol gondot okozott már most is a Pilot programoknak a létszám feltöltése. Most még 
valamennyi programot lehet módosítani a héten, e szerint, hogy az 5 fős programok 
menjenek a Pilot további útján és a 6 emberek melyik programba kerüljenek.  
 
Mezőgazdasági programok módosítása az útmutató szerint lehetséges. Akinek nincs 
földje a mezőgazdasági programban elegendő, akkor az nyilván nem növelheti meg 50-
60 emberrel a mezőgazdasági programját, mert akkor ott sem fognak tudni 
gyakorlatilag a hektáronkénti 3-6 fős elvárásnak megfelelni, tehát akkor nem biztos, 
hogy a mezőgazdasági programba kell betenni őket. Lehetőség van még hagyományos 
közfoglalkoztatásban is foglalkoztatni őket, az talán egyszerűbb. Indulnak a képzések 
rövidesen, amelyre itt különböző igények voltak, állatgondozói képzés jellemzően. 
Felmerült az a kérdés, hogy mi van a dömping munkáknál, amikor ültetni vagy szedni 
kell a dinnyét. Valamennyi közfoglalkoztatási, Járási startprogramból 
átcsoportosíthatóak az emberek a munkaterv szerint. Ennek az az előnye, hogy az 5 fő 
valószínűleg meg tudna élni ebből a tevékenységből, és ezen a harmadik lábon, 
amelyen egész évben sokat küzdöttünk vele, akkor itt ezzel nem kell foglalkozni.  
 
A másik pedig a képzések lennének. Amit szintén kért a Belügyminisztérium, hogy az 
oktatási helyszínek, amelyek a programban benne voltak, azok vegyenek részt a 
képzési programokban. Ezzel kapcsolatban majd egyeztessünk azokkal, akik az oktatási 
helyeket fenntartják és hozzuk össze azokkal a képzőkkel, mi ebben szívesen segítünk.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
S ü l i    Ernő polgármester: A pénteki találkozón feltettük a kérdést, hogy Kunágota 
esetében mi plusz brigádokat szerveztünk volna be és számoltunk azzal a dologi 
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hozzáállással is, hogy ott még plusz 10 fólia meg fog épülni illetve a 110 sertés is 
valami szint meg fog lenni. Mi erre próbáltunk beilleszkedni az elmúlt évben, terepet 
béreltünk, illetve meg van a földterületünk is ahhoz, hogy azt a plusz 10 fóliát 
elhelyezzük. Ha jól értem, hogy van lehetőség arra, hogy jelen esetben nálunk 33 
emberről van szó, hogy ezeket a fejlesztési elképzeléseket tovább vigyük mondjuk egy 
mezőgazdasági program módosításával.  
 
P á n t y a   Imre foglalkoztatási. főosztályvez. helyettes: Mezőgazdasági programok 
vagy bármelyik program módosítása csak azokkal a feltételekkel módosulhat, amellyel 
a Pilot program. Tehát az 5-6 embert be lehet tenni bér plusz járulékkal. A 
mezőgazdasági programokat, ahogyan megtervezték azok mennek, amennyiben elbírja 
ezt a brigádonkénti plusz 6 főt még, de nem támogathatjuk a dologi költségeiket.  
 
F e j e s   Róbertné Orosháza alpolgármestere: Eddig nem arról volt szó, hogy 
maradunk önállóak a Starton kívül? 
P á n t y a   Imre foglalkoztatási. főosztályvez. helyettes: Ezt mondtam most is. 
 
F e j e s    Róbertné Orosháza alpolgármestere: Marad akkor az, hogy a Pilot marad 5 
fővel külön a számlákkal, bevételek ugyanúgy az alszámlákra mennek brigádonként és 
a maradék 6 fő az, akiket vagy a mezőgazdaságba vagy közmunkaprogramba be tudunk 
tenni.  
 
P á n t y a   Imre foglalkoztatási. főosztályvez. helyettes: Annyival különbözik az 
előző évtől, hogy úgy oldottuk meg, hogy szétdaraboltuk brigádonként, voltak hatósági 
szerződések, mert az önerő miatt úgy volt praktikus. Mivel itt nincsen dologi költség és 
önerő, kérdés tehát egy település egy kérelem, egy szerződés.  
 
F e j e s   Róbertné Orosháza alpolgármestere: Akkor a számlát is vonjuk össze? 
 
P á n t y a   Imre foglalkoztatási. főosztályvez. helyettes: Ha akarjátok csinálhatjuk így 
is, csak nincs igazából értelme. Egy településen egy kérelemmel célszerű tovább vinni.  
 
F e j e s   Róbertné Orosháza alpolgármestere: Mégis kérdésem lenne, még ahol egy 
brigád van ott is kisebb településen annak a 6 főnek megoldani a dolgait nehéz, de ahol 
4-5 brigád van, 48 ember és január 31-ig be kellett adni magát a startprogramot.  
 
P á n t y a   Imre foglalkoztatási. főosztályvez. helyettes: Bért és járulékot lehet 
támogatni, ezért gyakorlatilag azokat az embereket be lehet vonni bármelyik programba 
és csak a bér és járulékát fogjuk betervezni, annyival kell módosítani a programokat. 
De a hagyományos programokba is bekerülhetnek. Nem feltétlenül abban kell 
gondolkodni, hogy ugyanazok az emberek maradjanak a megtervezett programokba, 
mert ezek jobb emberek, akkor nyilván beteszitek a jobb embereket a fontosabb 
programjaitokba.  
 
F e j e s   Róbertné Orosháza alpolgármestere: Egy éven keresztül azért csinálták a 
programot, hogy a Szociális Szövetkezetnek átadják magát ezeket a fóliasátrakat illetve 
sertéseket és utána ebből, ha még másik startba berakjuk, akkor plusz bevételük van 
még. Most mi van akkor a településekkel, akik már a bevételükből vettek már 
maguknak plusz fóliasátrakat, akkor az sem adható most át a Szociális Szövetkezetnek? 
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P á n t y a   Imre foglalkoztatási. főosztályvez. helyettes: A Belügyminisztérium nem 
korlátozza, hogy bármit is átadjatok a Szociális Szövetkezeteknek. Ezeket az 
eszközöket, amelyeket megvásároltunk azokat így kell tovább vinni. Az, hogy a plusz 
bevételből bővítetek, nem kizáró, ez volt a cél, hogy legyenek Szociális Szövetkezetek 
és éljenek meg. Ahol ez működik, semmi akadálya nincsen, csak azt a tevékenységet 
tovább kell folytatni ezzel az 5 fővel, amit pluszba építettetek, vettetek, nyugodtan át 
lehet adni. E szerint kell mondjuk Orosházának a kérelmét benyújtani. Annyi van a 
hatósági szerződésben, hogy közfoglalkoztatásra kell fordítani, vagy Szociális 
Szövetkezet bővítésére. Ezt nem korlátozza senki.  
 
S ü l i    Ernő polgármester: Akik eddig a Pilot programban voltak, azok csak bér és a 
meglévő 22 ember? Mert ha úgy lett volna, akkor beterveztük volna a start 
mezőgazdasági programba őket és a dologi is másképp alakult volna. 
 
P á n t y a   Imre foglalkoztatási. főosztályvez. helyettes: Mezőgazdasági programot 
alakíthattak illetve alakíthatnak. Alapvetően ez a BM-nek a koncepciója, de nyilván 
lehetnek egyedi esetek, ha van ilyen akkor minél gyorsabban jelentkezzenek a 
polgármesterek, és egyeztetünk a Belügyminisztériummal.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: A kieső embereknél eleve a bér és járulékkal számoltuk, de 
aki az új brigádot számolták, azok a 190.000 Ft-ot. 
 
P á n t y a   Imre foglalkoztatási. főosztályvez. helyettes:Ez az új brigád kérdés, sosem 
volt lefixálva, hogy lehetőség lesz rá. 
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: A mostani napirendet három részre 
kell bontani. Egyrészről a program jelenlegi rendszere, mi volt a cél, mit szeretnénk 
elérni ezzel 2016-2017-ben. Másrészről a továbblépés, erre kértünk pályázati 
szakértőket jöjjenek és segítsenek, valamint meg kell írni egy levelet a miniszternek, 
mert véleményem szerint nem úgy látja, mint ahogyan a valóságban van. Amikor arról 
beszélünk, hogy ez nem volt sosem megígérve, hogy lesz majd ilyen brigád, akkor itt 
azért mindenki meg van győződve arról, hogy jó programot valósított meg. Ha 
szigorúan a számok nyelvén akar meg folytani, akkor nem hiszem, hogy ezek közül az 
önkormányzatok közül ahol összehasonlítsuk, ezt a bevétel mennyiséget újra tud 
indulni ez a program, az összes többi program nem mondhatja el ezt magáról. Innentől 
kezdve nem volt kérdés, hogy azt gondolta minden önkormányzat, hogy 100 %-ban 
megvalósultak a vállalások. Azokat a vállalásokat, amelyre azt mondja az a szakértő, 
akit továbbra sem tartok szakértőnek, hogy nem valósultak meg a 100 %-os vállalások, 
olyan vállalások nem valósultak meg, amelyeket ők vártak el, hogy ne csak 
sárgadinnye legyen, hanem legyen borsó és mogyoró. A harmadik láb nem lehet 
szolgáltatás, de ez menet közben alakult ki és menet közben formálták meg 
javaslatként, miután azt mondta a konzorcium, hogy megpróbáljuk teljesíteni ezeket, 
ezt követően ők ezt úgy gondolták, hogy ez már vállalás. Szerették volna az 
önkormányzatok megoldani azt, hogy a harmadik lábuk legyen valami. Miután én 
alapvetően ezzel nem kívántam foglalkozni, azt gondoltam addig van dolgom ezzel az 
egész programmal, hogy talpra álljon és menjen tovább, de miután az a vád éri az 
önkormányzatokat, hogy nem valósították meg 100 %-ban amit vállaltak, az, hogy nem 
lett kellő hatékonysággal kihasználva a szaktanácsadói rendszer, ami ismételten nem 
igaz, ezért még is csak muszáj, hogy elmenjek és elmondjam ezt, és egy levéllel meg 
kell erősítsük miniszter úrnak, hogy ezt a programot szerintünk jól megcsinálták. Az 
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igaz, hogy az 5 főre való leredukálás az tőlünk származik, mert folyamatosan azt kérte 
a Belügyminisztérium rajtatok keresztül, hogy a harmadik láb, ami mindenhol 
szolgáltatás volt, mindenki tudta, hogy az embereknek a felének fog adni munkát, amit 
most csinálnak, és a másik felét harmadik lábbal tudja megmosni. Senki nem tudta 
megvalósítani a harmadik lábat. Mivel nem tudtunk megfelelő alternatívát kínálni arra, 
hogy mi lesz a harmadik láb helyett, amit egyébként valamilyen Uniós előírások miatt 
nem lehet szolgáltatást csinálni, ezét azt mondtuk alpolgármester asszonnyal, hogy mi 
két utat látunk a program tovább vitele érdekében, hogy a megteremtett eredmények ne 
hulljanak szét. Az egyik az, hogy a 11 embernek adjanak még annyi fóliát és annyi 
malacot, amennyi pont leköti a 11 embernek az idejét, kapacitásait. Ezt ugye 1 
hónappal a zárás előtt bejelenteni, nem volt egy kis kérés, és vélelmezhető volt, hogy ez 
nem fog tudni átmenni, mert 1 milliárd Ft-ot jelentett volna még pluszba a rendszerben. 
A másik pedig az, javasoltuk, hogy integrálják be a mezőgazdasági 
startmunkaprogramba egy az egyben. Ezt ők úgy vették, hogy igen készen állunk arra, 
hogy feljebb lépjünk egy szinttel. De ezt megelőzően, ahhoz, hogy egybemaradjon a 
program mivel, hogy egy Pilot program, tehát a megtervezetthez képest az összes 
szigorítást, amelyet magára vonatkozóan azt a konzorcium minden tagja megpróbál 
teljesíteni, de voltak olyan dolgok, amelyek rajtuk kívül álló okok miatt még is csak 
csúsztak és még is próbálták ezt valamilyen módon megóvni. Ilyen volt az, hogy 40 
telephelyen kellett malacot és fóliát tartani, és a szaktanácsadói rendszer alul volt 
finanszírozva. Az, hogy kétszer 500.000 Ft-ot adtak arra, hogy 3-3 ember állatorvossal 
együtt szaladgáljon le fel, az nem volt megvalósítható, illetve azt kértük, hogy ezt az 
összeget bővítsék fel a duplájára, valamint adjanak még plusz szaktanácsadói 
gépjárművet. Ha erre azt mondják, hogy nem, és dolgozzák át újra, akkor az egy jó 
válasz.  De azt mondják, hogy csináld tovább a programot 5 fővel, nem kapsz hozzá 
bért és járulékot, akkor teljesen korrekt, mert ez volt a vállalás. Ha szétverik ezáltal a 
Pilot programnak a konzorciumát, és ha nincsen szaktanácsadó, nincsen gépjármű ami 
elszállítja, ha nincs ott az állatorvos, ezt az önkormányzatok nagy része nem fogja tudni 
ezt vállalni. Ebben a pillanatban szétesett a konzorcium, az igaz, hogy Orosházának 
lesz majd két terepjárója egyebek. De ha az önhibájukon kívül esik szét a konzorcium, 
és be kell integrálni ezeket a brigádokat a programjukba, akkor itt 360 embert gyorsan 
be kellene integrálni. Ez azt jelenti, hogy a januárban leadottakhoz képest, most 
februárban ebben a két járásban nőni fog az igény, a mezőgazdasági programok 
emelkedni fognak. A miniszter urat félrevezették és hazugságokra alapították a 
jelentést, amit adtak neki, attól tartok, hogy nem fogja tudni megcsinálni egy 
önkormányzat, hiszen nincsen göngyölege, nincsen gépjárműve, mivel fogja 
elszállítani. A konzorcium míg egyben volt, addig volt üzemanyag, szaktanácsadó, 
gépjármű. Valaki azt mondja, hogy pazarlás volt a szaktanácsadói hálózattal, azt írták 
le, hogy nem volt kellőképen kihasználva, optimalizálni kell. Ha jól gondolom, ez a 
konzorcium ebben a pillanatban szétesett és Orosházán maradtak a gépjárművek. Nincs 
üzemanyag bele, nincs szaktanácsadó. Kunágotának 2 brigádja van, mibe fogjátok 
szedni a sárgadinnyét, honnan lesz göngyöleged, mivel tud elszállítani és a plusz 11 
emberrel hova tudod tenni. Ha szétesik, akkor viszont nem 5 plusz 6 szorozva 2-vel, 
hanem kétszer 11-el kell kalkulálni. Azt gondolom, hogy ezt ezen a szinten nem fogjuk 
tudni eldönteni. Igaz, hogy nem volt rögzítve 2015. januárjában ez a kérés a Pilot 
program terveiben, hanem csak az volt, hogy ingyenes fogjuk tovább vinni az 
embereket és nem kell hozzá semmi költség. A Pilot programban nem volt előre 
látható, hogy a szaktanácsadóknak ekkora szerepe lesz ebben az egészben. A szakértőt 
meg kell vizsgálni, hogy hogyan adhatott ilyen szakértői véleményt. Félrevezette a 
Belügyminisztert és bennünket is félre kíván vezetni. Hogy adhatnak olyan szakértői 
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véleményt, hogy ez működjön tovább e nélkül is. Miért nem veszik figyelembe az 
önkormányzatoknak a véleményét. A fennmaradó 350 embert el kell helyezni, és 
ugyanazokkal a feltételekkel ha kiesnek a programból. De azokat a feltételeket, amit 
innentől kezdve nem tudnak maguk számára biztosítani, valamilyen módon kell 
segíteni. Ezt egyenként megvizsgálva, mindenki kérhet magának. Tudom mi fog 
következni, hogy mindenki gépjárművet fog kérni magának és mindenki megpróbálja 
kihasználni a 120.000 Ft alatti költséget. Azok az eredmények, amelyek eddig 
megvalósultak, azok nem kudarcok, semmi probléma. A 2. napirendi pont ugyanerre 
alapozva fogja azt megvalósítani, amit eddig sem a minisztériumtól vártunk, hogy majd 
legyen vágópont, kolbászüzem. Azt amit szerettünk volna, hogy kitaláljunk egy alapot 
képezzünk, az megvan. Az a kérdés, hogy a 350 embert, hogyan tudjuk elhelyezni. 
Egyébként a Pilot programosok még munkaruhát sem kapnak. Szerintem nem a 
legmagasabb szinten tárgyalják ezt, lehet, hogy ezért kell nekem is beszállnom ebbe, 
hogy ezt fogalmazzuk meg, ti is gondoljátok át, hogy hogyan tudjátok ezt 
alátámasztani. Az alapcélt, amelyet el akarunk érni, hogy Dél-Békés legyen az első 
olyan térség, hogy itt megalapítjuk a háztáji gazdaságnak az alapjait. A minisztérium 
úgy értékeli, hogy ez jó, de a minisztérium az első pillanattól kezdve tudta, hogy 5 
embernek ad munkát, soha nem akartuk elhitetni, hogy ez 5 plusz 1 embernél többnek 
akar munkát adni. Abban van eltérés, hogy ha nem tud működni, mert a jelzést nem 
veszik figyelembe, hogy szükség van szaktanácsadói rendszerre, annak ellenére, hogy 
tavaly nem kértük, most kérjük, mert ha nem akkor nem fog működni. Ha kiszállnak, 
márpedig úgy néz ki, hogy nem tudom mennyien maradnak bent, akkor ki fogja 
kiszállítani. Bele kell ebbe a levélbe írni, hogy ez egy tökéletesen prognosztizálható 
kudarc lesz 2016. év végére és igaza lesz annak a szakértőnek, aki a jelentést írta, aki 
szerintem nem szakértő, az zugírászi kategóriát követte el, aki ezt a jelentést megírta. 
Nem tudom, hogy ez bűncselekmény-e, de meg kellene vizsgálni. Mert a szakmai 
alapokat mellőzte, amikor ezt meg ezt csinálták. Most nem tudnék ebben döntést hozni, 
levelet kell írnunk. A 350 embert kellene megnézni, hogyan lehetne úgy működtetni a 
rendszert, hogy ezek azért bekerülnek, további igény fog felmerülni. A szakértői úr és a 
mi véleményünk között az a különbség, hogy itt mindenki megvan győződve arról, 
hogy mi olyat csináltunk, amit még rajtunk kívül senki. Egyetlen egy mondatot 
emeljenek ki nekünk vagy a konzorciumi megállapodásból, vagy a hatósági 
szerződésből, amit nem teljesített ez a csapat. Ha igen, akkor miért nem kapnak 
kitüntetést, vagy dicsérő oklevelet. Akkor miért  vagyunk abban a helyzetben, hogy 
most arról beszélünk, hogy a 350 embernek munkabér, járulék vagy még esetleg a 
szükséges feltételeket biztosítjuk. Arra kérek mindenkit, hogy legyen ebben partner, 
segítsetek. 
 
P á n t y a   Imre foglalkoztatási. főosztályvez. helyettes: Azoknak az embereknek az 
oldalán állok, akiknek itt munkát adunk. Mi nem láttunk egyetlen egy szakértői 
véleményt sem, soha nem kérdezte meg senki a mi véleményünket. Első perctől kezdve 
mi ezt támogattuk. Minden módosítási igényeitekhez próbáltunk úgy hozzáállni, 
ahogyan kell. Tőlünk elvárják azt, hogy valósítassuk meg veletek azt, amit ők 
kitaláltak, mi meg szeretnénk azt, hogy minél jobban működjön. A levelükből is az 
derül ki, hogy ezt szeretnék tovább folytatni. Fel kell hívni nektek a 
Belügyminisztérium figyelmét, hogy ez így nem működhet, nem fog működni.  
 
Úgy foglalnám össze, hogy Orosházának van gépjárműje, ő a konzorcium vezetője. 
Megírták egyébként, hogy a felújított épületeket majd a GINOP-ban kell hasznosítani, 
igazából nem kap hozzá szaktanácsadót, titkárt, állatorvos, növényorvost, 
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üzemanyagot, plusz gépjárművet, de még is maradjunk az Orosháza által vezetett 
konzorcium tagjai. Ki az aki ilyen feltételekkel akar tagja maradni egy olyan 
szervezetnek, amivel a fejetek felett fogják eldönteni egy konzorcium, hogy mit kell 
tenni.  
 
F e j e s   Róbertné Orosháza alpolgármestere:Azt nem lehetne-e megkérdezni, hogy 
Orosháza vállalja e azt, hogy konzorciumnak a vezetője marad? Nálunk a 
Belügyminisztérium emberei kétszer voltak ellenőrizni. Senki nem látta azt, hogy 
mekkora koordinálás volt, hogy minden egyes településre kijussanak a palánták, a 
sertések, a tápok, hogy ez milyen mindennapi munkával jár. Elvárja a 
Belügyminisztérium azt, hogy ugyanúgy egy helyről szerezzük be a sárgadinnye 
palántát, a sertést és a tápot. Ki fogja ezt le koordinálni? 
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Ez biztos, hogy széthullott. Azt 
gondolom továbbra is, hogy valaki csak írta a jelentést, mert a levélben vannak 
hivatkozások. A levélben bele van írva, hogy a vállalások nem teljesültek. Utána leírja, 
hogy mennyire jó ez, és 5 fővel kell megcsinálni. Nem tartom tragikusnak, csak a 350 
embernek jelen pillanatban csak a munkabérét és járulékát miután szétverték valami 
jelentésre alapozott döntéssel a konzorciumot. Abban kell majd elkezdeni gondolkozni, 
hogy mit tudtok segíteni egy-egy önkormányzatnak, hogy továbbiakban meg tudjuk 
csinálni. Ezt három részre bontanám. Az 5 emberhez kértünk üzemanyagot, 
szaktanácsadót. Azt mondták, hogy nem. Ha nincsen üzemanyag és szaktanácsadó, 
akkor viszont széthullott a rendszer. Végegyháza típusú települések, akik elkülönítve 
kezeltek 11 főt, vagy Kunágota aki még pluszba 22 főt abból a célból, ide 
szaktanácsadók, szakemberek két heti szinten jöttek. Miniszterelnöki sertésügyi 
megbízott el van tőle ,, ájulva”. Az agrárkamarának a szakirányú igazgatója el volt 
alélva, hogy milyen jól működik. Itt lesz 350-400 ember, akinek valamivel többet kell 
adni, ezt kellene megnézni, hogy van-e erre forrás. Írni kell levelet, el kell mennünk, 
többek között nekem is.  
 
P á n t y a   Imre foglalkoztatási. főosztályvez. helyettes: Elsődleges az, hogy ezek az 
5 fős brigádok maradjanak életbe. Ezt kellene valahogy végig gondolni. A többi 
embereknek a sorsát meg fogjuk tudni oldani valamilyen módon.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: De ha nem kapun üzemanyagot és 
szakértőket, akkor ki fog ki menni megcsinálni. 
 
P á n t y a   Imre foglalkoztatási. főosztályvez. helyettes: Ezt úgy képzelték, hogy 
azokból a bevételekből fogja a konzorcium finanszírozni, amit termelt az előző évben.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: A Pilot program azt jelenti, hogy 
vannak előre nem látható problémák, amit szigorúan be is tartatnak, ilyen, hogy a 
harmadik láb nem lehet szolgáltatás, valamint alul volt méretezve a szaktanácsadói 
szolgáltatás. Ha van szaktanácsadóra és üzemanyagra pénz, akkor vannak brigádok, ha 
nem akkor szétesnek.  
 
P á n t y a   Imre foglalkoztatási. főosztályvez. helyettes: Azt szeretném, hogy a 
későbbiekben tájékoztassatok bennünket. 
 



49 
 

S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Ennek figyelembe vételével írni 
fogok egy levelet a napokban. Alpolgármester asszony már korábban meg is írta a 
levelet, én mondtam, hogy ne küldjék el, és ne írassák alá senkivel, addig, amíg nem 
hallgatjuk meg a Munkaügyi Központnak az álláspontját. Mint most kiderült egészen 
más, mint az volt a múlthét csütörtökön, ehhez képest módosítsátok a levelet, aki akarja 
aláírja, aki nem az nem. Én pedig holnap vagy holnap után tárgyalni fogok a miniszter 
úrral ez ügyben. Az biztos, hogy a 6 ember, aki ki fog kerülni a rendszerből, az bekerül 
a rendszerbe, és ha bekerül, akkor annak ugyanolyan feltételekkel kell foglalkoztatni, 
mint a többi embert. Ahhoz, hogy az 5 fős brigádot egyben lehessen tartani, ahhoz 
üzemanyag és szaktanácsadó kell.  
 
P á n t y a   Imre foglalkoztatási. főosztályvez. helyettes: Ezt el kellene dönteni, hogy 
mi lesz addig nincs értelme a másik 6 emberen gondolkodni. Ha ez az 5 ember nem 
megy, akkor máshogy kell gondolkodnunk eleve. 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Egyetértünk azzal, hogy harmadik láb nélkül elég az 5 
ember a tevékenységhez. Egyébként tele volt jó eredményekkel a program. Amit 
alpolgármester asszonyék elkezdtek megfogalmazni levelet a ma elhangzottak szerint 
ki fogjuk egészíteni. Ha már az a Minisztérium kérése, hogy a Pilot programnak az 
eredményeire építve folytassuk tovább ezt a programot, ahhoz nekünk szükségünk van 
a konzorciumra. Ahhoz, hogy a konzorciumot tudjuk működtetni, ahhoz pedig szükség 
van azokra a forrásokra.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Továbbra is kérni kellene az 
üzemanyagot illetve a szaktanácsadót, mert a nélkül nincsen értelme, nem fog 
működni. Rakjuk helyre a zug írászt, nem volt olyan probléma, ami itt ne lett volna 
teljesítve. 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Megfogalmazzuk ezt a levelet, én is kérem azt, hogy legyen 
benne az, hogy a Megyei Munkaügyi Központ rendszeresen ellenőrzött, küldött 
jelentést, neki negatív véleménye nem volt erről a programról. Amit alpolgármester 
asszonyék megfogalmaznak ezt alá kellene írni mindenkinek, akinek brigádja volt. Ez 
volna a muníció a képviselő úr számára is. 
 
P á n t y a   Imre foglalkoztatási. főosztályvez. helyettes: Addig nem kellene 
semmiféle kérelmet beadni, abba a kérelembe csak bért és járulékot tudnánk befogadni. 
 
F e j e s   Róbertné Orosháza alpolgármestere: Ez csak Orosházára vonatkozik. 
Átnéztük az összes levelet, itt vannak nálam, soha nem volt egyetlen egy elmarasztaló 
levél a Belügyminisztérium részéről, ami hozzám érkezett volna.  
 
P á n t y a   Imre foglalkoztatási. főosztályvez. helyettes:Az 5 elkülönített számla 
pedig nem gond attól, hogy egy kérelemben van, ezt majd végig gondoljuk, hogyan 
legyen.   
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A levélben legyen azért benne az az aggály a 
polgármestereknek, hogy a kimaradó hat ember az nem azonos feltételekkel indul, mint 
akiknél pályáztak. Ha tudtuk volna a pályázat beadásakor, hogy 6-tal többet kell, akkor 
ő rájuk a 120.000 Ft-ot kaptuk volna már meg.  
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P á n t y a   Imre foglalkoztatási. főosztályvez. helyettes: Ez ügyben tárgyalok még a 
Belügyminisztériummal. Ezt még nem pontosítottuk. Hagyjuk egybe mezőgazdasági 
programban? 
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Maradjon egyben, az megfelelőbb 
lenne. A program nem attól Pilot program, hogy külön van kezelve, attól program, hogy 
egyébként jól megcsinálták a fóliát és sertést kivétel nélkül. Amit mi kértünk az az, 
hogy a szaktanácsadói rendszer ne legyen szétverve. Ennek van egy olyan formája, 
hogy ha minden önkormányzat külön-külön csinálja meg, akkor minden egyes 
önkormányzat azt tudja mondani, hogy én az 5 főre az 5 fő rovására nem kérek, csak 
azt kérem, hogy Orosházára, vagy komplexen kezelve, Orosháza kapjon gázolajat és 
szaktanácsadói rendszert. A másik 6 főre ott ahol egyébként nem tudom mik vannak, 
útkarbantartó, akkor kapjon még két lapátot és talicskát.  
 
P á n t y a   Imre foglalkoztatási. főosztályvez. helyettes: Az utóbbinak nincs akadálya, 
csak ne fóliát és sertést vegyünk belőle. 
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Adjuk meg azt a lehetőséget, hogy aki 
úgy gondolja, hogy meg tudja csinálni, hogy Szociális Szövetkezetnek át tudja adni, 
akkor azt ne mondassuk ki, hogy nem adhatja át 2016. évben, csak a plusz bevételt, 
hanem mindenestől.  
 
P á n t y a   Imre foglalkoztatási. főosztályvez. helyettes: Ha azt a verziót szeretnétek, 
hogy Orosházához kerüljön a szaktanácsadó és az üzemanyag költség, akkor nem 
tehetjük be mindent a mezőgazdasági programokba, akkor maradni kell önállóan az 5 
fős programoknak.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Nem tudjuk, mit akarunk ilyen 
szempontból. 
 
P á n t y a   Imre foglalkoztatási. főosztályvez. helyettes: Ha konzorciumon belül 
néhány helyen van és dolgozik a többieknek, akkor csak a Pilot programon belül 
működhet ez. Ezeket el kell nyilván dönteni, vagy akkor mindenkihez be kell tenni 
egységesen szaktanácsadói költségeket.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő:  Így van, ebben meglehet bízni a saját 
önkormányzati Kft-jüket. Azon keresztül meg tudják csinálni a szaktanácsadóit, azon 
keresztül meg fogják tudni csinálni a fuvarozást, mindent. Ennek a Szőke Molnár Tibor 
a vezetője.  
 
P á n t y a   Imre foglalkoztatási. főosztályvez. helyettes: Tárgyalni kell a 
Belügyminisztériummal és utána tudunk ebben tovább menni.  
 
S ü l i    Ernő polgármester: Az 5 főből 1 brigád vezető maradhat? 
 
P á n t y a   Imre foglalkoztatási. főosztályvez. helyettes: Igen. 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Megfogalmazzuk ezt a levelet a Belügyminisztériumba, 
várunk egy hetet és utána kell a hogyan továbbiakról gondoskodnunk. Ha megszületik 
az, hogy támogatják a konzorciumot, akkor mehetünk ebben a formában tovább. Ha 



51 
 

véletlenül ezt nem sikerül elérni, akkor meg kell nézni, hogy saját erőből mit tudunk 
csinálni.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő:  Ez a program, hogy mi lesz a 300 
emberrel, mi lesz tovább, az majdnem hogy mindegy is, a lényeg az, hogy azt mondták, 
hogy nem teljesült egy része, ezért csak azt kapjuk amit kértünk egy évvel ezelőtt. 
Mivel, hogy ők kértek tőlünk dolgokat, hogy valósítsuk meg, ezért kértünk plusz pénzt. 
Ami megbukott ma, az az, hogy a plusz kéréseinket még nem teljesítették. Azt akarják, 
hogy amit vállaltatok, azt csináljátok végig. Ehhez képest mi azt mondjuk, hogy ez egy 
Pilot program, az igaz, hogy ezt mi vállaltuk, de előre nem látható problémával állunk 
szemben, ezért mivel nem láttuk előre, most már látjuk, kérjük, hogy adjanak hozzá 
plusz pénzt. A program elérte azt a célt, amit akartunk. A szakértőket kérem, hogy 
jegyzeteljenek, mert ez a program tökéletes alkalmas arra, hogy elérjük a valós 
célunkat. A polgármestereknek elmondtam, hogy a valós cél, hogy ha valaki azt 
gondolja, hogy az a valós célunk, hogy ezt a programot működtessük az mindig rossz 
és tévúton járt. Soha nem az volt a cél, hogy ebben a programban jól érezze magát 
polgármester és közfoglalkoztatott, hanem az, hogy kitaláljuk annak az alapjait, 
megtervezzük és elindítsuk egy olyan rendszert, amellyel valóban fel tudjuk építeni a 
háztáji gazdaságnak a modelljét. A szakértőket azért hívtam ide, hogy segítsenek abban, 
hogy elérjük azt a célt, ami nem mást céloz, mint hogy Dél-Békés legyen az első olyan 
térség Magyarországon, ahol újból be fog indulni a háztáji gazdaság. Ma erre azt 
mondják, hogy ez lehetetlen. Azt látom, hogy az első nagyon nagy lépést, ami ehhez 
szükséges volt, az megtörtént. Mi azt a célt tűztük ki, hogy Varga Lajosnak a 
programjára alapozva először is ki kísérletezünk egy olyan fajt, amelyik faj azt tudja, 
hogy háztáji körülmények között képes akár három hónap alatt 25 kg-ról 120 kg-ra 
felnőni, ha lehetséges 350 kg takarmánnyal. Ehhez képest már azt látjuk, hogy van 
olyan fajtánk, ami háztáji körülmények között, nem pusztul el az első szilveszteri 
petárdától. Van egy olyan fajtánk, amelyik 3,5 hónap alatt, hanem 3 hónap alatt képes 
felhízni 115 kg-ra. És nem 350 kg takarmánnyal, hanem ezzel a ki kísérletezett 
takarmány módszerrel 280 kg-mal ki tudjuk hozni. Ez azt eredményezi, hogy kis 
haszon tudott benne lenni úgy, hogy a munkabért nem számolja. Ma a háztáji 
gazdaságba bármelyik ismerősötök körében ez veszteséges. Ha valaki nem a saját 
takarmányát eteti bele, akkor annak veszteséges. Hogy lesz ebből háztáji gazdaság. 
Innentől kezdve jön a szakértőknek a feladata. A háztáji gazdaság megteremtéséhez ma 
már van egy szállító gépjárművünk, van egy ki kísérletezett állatállományunk, vannak 
emberek, akik ezekkel az állatokkal tudnak bánni, képesek vagyunk ezt bemutatni 
azokon a településeken, ahol ezt elindítottuk. Sok dolgot tudunk, de még mindig csak 
azt tudjuk mondani, hogy nem tudjuk azt ajánlani, hogy takarítsd ki hátul a fás kamrát 
és tegyél bele sertést, mint ahogyan volt 20 évvel ezelőtt, mert még mindig csak nullára 
jössz ki. Szerintem azt kell elérjük, hogy a háztáji gazdaságba 10 sertésre három hónap 
alatt 300.000 Ft-ot tudjon keresni egy család, ez a háztáji gazdaság. Ebből nem lehet 
megélni, régebben sem éltek meg a háztáji gazdaságból, hanem régebben is munka 
mellett használták kiegészítésként. Dániában úgy rakták össze a TSZ-ket, hogy a 
gazdák, a termelők saját tulajdonában maradtak a feldolgozók és az értékesítő 
szövetkezetek, ott ez nem irreális. A 300.000 Ft-os felvásárlási ár arra elég, hogy 0-ra 
kihozzuk a sertést. Ez egy önkormányzati startmunkaprogram volt. Megvannak a 
sertések, a fóliáink ahhoz, hogy ugyanúgy tudjon tovább menni. Ha az első ponton egy 
hozzá adott értéket tudunk növelni egy vágó ponton, a jelenlegi 6.000 sertés 
állományra, de ha csak a jelenlegi 6.000 sertés állományról beszélünk, a vágóhidak 
ugye nem azért működnek, hogy karitatív célokat szolgáljanak, hanem mindegyik 
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magán kézben van és egyik sem ment csődbe az elmúlt időszakban. Ha kiszámoljuk a 
vágó pontoknak a hozzáadott értékét, ez 20-30 %-ot jelent a mindenkori sertés árhoz. 
Ha Magyarországtól nem csak vesznek úgy, mint Európától hanem Magyarország lesz 
az első, abban az esetben ez nem 400 Ft lesz, hanem 450-500 Ft lesz. Ha megnövekszik 
majd a kereslet, abban a pillanatban optimalizálódnak a kiadások, abban a pillanatban a 
kereset fel fogja hajtani az árakat. Érjük el csak a 60-90 Ft-os árakat. A következő 
lépésünk az lenne, hogy ezt a húst ne eladjuk hasított sertésként, hanem a húst 
dolgozzuk fel, süssünk belőle tepertőt, adjunk el belőle zsírt. Ebben a pillanatban meg 
tudjuk teremteni azt, hogy a saját vágópontjainkról beszállítjuk a sertéshúst a saját 
húsfeldolgozónkba és onnan fogjuk értékesíteni a kolbászt illetve a zsírt, ebben a 
pillanatban még 200 Ft-ot raktatok hozzá. Abban az esetben lenne ez jól működő és a 
háztáji gazdaságok irányába elvivendő, hogy ha kocatelepet hozunk létre például 
Kunágotán. A kocatelepen nem csak saját magunk számára 15.000 Ft alatt tudnánk 
megvenni malacot, amellyel tovább tudjuk növelni a 30.000 Ft-os nyereséget még 
5.000 Ft-tal, hanem egy olyan kocatelepet kell létrehozni, hogy ha már van ki 
kísérletezett területünk, ha van állatszállítás a településen, akkor miért ne adnánk ki a 
Szociális Szövetkezetekben tagsággal rendelkező, őstermelő igazolványa, akkor miért 
nem helyezhetnénk ki malacot neki. Kihelyezünk neki malacot, takarmányt, átvesszük 
az árúját, levágjuk, ha levágtuk el visszük valahol feldolgozzuk és minden egyes 
visszaosztás darabra mérve 30.000 Ft-ot kell, hogy eredményezzen/ sertés a tartásban. 
Olyan nincsen, hogy Magyarországon a termelői csoportokban 20-30-50-100 ember 
képes összeállni és egy ilyen konstrukciót végig vinni, megvalósítani. Vannak olyanok, 
hogy egy-egy nagyüzem összeáll és beállnak egy termelői csoport alá, ilyenek vannak. 
De olyan, hogy megteremteni magának a piacot, levágja, feldolgozza, még senki nem 
tudta. Az alapkérdés ott van, hogy kell 15 olyan szervezet, aki képes együtt 
gondolkodni, együtt lépni, egy stratégia mentén megegyezni és ezt megvalósítani. Ezt a 
lépést Magyarországon senki nem csinálja. Nektek az első és legnagyobb lépésetek ez 
irányában már megvan. A szakértőknek már ki kell dolgozni a háztáji gazdaságban való 
tovább lépést, a feldolgozó üzemeknek a felépítését, a kolbászüzemnek és ehhez 
kötődően a piachoz. Miniszter úr megígérte nekem, hogy ha mi erre képesek vagyunk 
és leadjuk az első 5.000 sertést, akkor eleve tőlünk fognak venni húst a börtönökbe, a 
konyhákba és a kórházakba stb. Van egy olyan rendszeretek, ami most jól működik. 
Van egy szervezetünk, ez a közös Kft. adhat lehetőséget arra, hogy az önkormányzatok 
pályázzanak. Az volna a kérés, hogy abban segítsetek nekünk, hogy ezt kiemelt 
programmá tudjuk ezt összerakni egy lobbi anyagot készíteni. Annak érdekében, hogy 
a portarendező program megvalósuljon annak érdekében az elmúlt évben nagyon sokat 
dolgoztunk. A kitörési pontra már letettünk egy anyagot az asztalra. A jelenlegi 360 főt 
1.000 főben írtuk le és fogadtattuk el a minisztériumokkal. Ezt át kell strukturálni, nem 
tudom milyen módon lehet, többen is dolgoznak ezen. Szilvi mondj már légyszives egy 
pár szót erről. Ugyanúgy mint a portarendezővel adjál lehetőséget arra, hogy felkérjünk 
benneteket tanácsadóként, hogy egészítsétek ki azt a programot, amit indítunk TOP-
EFOP-GINOP irányban, majd ugyanígy adj nekünk egy menetrendet és egy 
forgatókönyvet, hogy kivel milyen módon és mikor kívánsz beszélni. Úgy kellene ezt 
komplex programban kezelni, hogy kapjunk munkabéreket és képzéseket is kapjunk 
illetve hosszú távon be is tudjuk indítani ezeket a vállalkozásokat.  
 
B o r o s    Szilvia: A program előkészítésével ott tartunk, hogy szintén ebből  a Megyei 
Önkormányzat által megvalósított technikai segítség nyújtás programból készült egy 
háztáji gazdaságok fejlesztésére irányuló Pilot program, amelynek két lába van. Az 
egyik az Emberi Erőforrás Fejlesztési része, ami különböző képzési, 
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felzárkóztatási,tehát ennek a programnak inkább az Emberi Erőforrás fejlesztésére 
irányul és béreket olyan módon tartalmazhat. Tehát a meg lévő háztáji Pilot 
programhoz még ugyanennyi család bevonásával számolva megyei szinten ezeknek a 
családoknak a felkészítése, a tangazdaságokba történő bevonása és különböző rengeteg 
szoft program kapcsolódik. Arról tárgyalunk, hogy ez a GINOP-os lávába visszatérve 
mi az ami feltétlenül ami GINOP lehet aminek feltétlenül VP-ből kell finanszírozódnia. 
Ami biztos, hogy GINOP-os lehet az, ami nem közvetlen termelés, mondjuk a 
megmosástól számítva már lehet GINOP-os finanszírozású. Illetve az is vita tárgyát 
képezi a Minisztériumba, hogy ha közfoglalkoztatásból kivett emberek 
tranzitfoglalkoztatásba helyezése önmagába lehet akkor is GINOP hogy ha termel. 
Erről még vitatkoznak. Azt kérték tőlünk, hogy írjuk le a GINOP indikátor teljesülés 
szempontjából, hogy milyen eredményekkel tudna járni ez a program és tudunk 
tárgyalni a kiírásról. Egyeztettünk a HURO szakértőkkel, hogy hol és milyen 
fejlesztések lennének, és ezt egybe gyúrjuk.  
 
G a l l ó   Ferenc: Két programot próbálunk bemutatni, ami illeszkedik ehhez a 
témakörhöz. Az egyik az a ROHU a Megyei Önkormányzatnak már az említett 
programjában kidolgozásra került és beemelésre, elfogadásra egy olyan komplex 
határon átnyúló feldolgozó kapacitásoknak elősegítő program, amelynek kapcsán hozzá 
adott érték növelés megfog tudni történni illetve kereskedelmi egységet tehát 
kihelyezése, hogy a Román Magyar határ oldalon történő a megtermelt áruknak az 
eladását biztosító, főként képzés és marketing eszközöknek részvételével járó program. 
A TOP-oknál minden egyes települések esetében megvizsgáltuk annak lehetőségét, 
hogy a megtermelt termékeknek, egyrészt a helyi piacokon való értékesítési 
csatornáinak az infrastrukturális feltételinek a TOP-okban megteremtsük. ez a 
képviselő úr által említett Makovecz iroda által tervezett piacterek. Ezzel 
párhuzamosan a helyi épületek átalakításával megteremtjük annak a lehetőségét, hogy a 
sárgadinnyét, a zöldséget elsődlegesen lehessen manipulálni. nagyon fontos, hogy a 
TOP-ban csak az elsődleges, ne anexes legyen a VP-vel való ütközésünk. de például 
nagy probléma volt tavaly nyáron, ahogy nekem jeleztétek, hogy milyen jó lett volna, 
hogy 3-4 napig tudjuk tárolni a sárgadinnyét, olyan körülmények között amely nem 
hűtőkamara még. Ezek a felmérések zajlanak, a TOP-okba egyesével beadjuk a 
pályázatokat. Gondolkodunk a göngyöleg kérdéseken, Bartha László jelezte, hogy a 
TOP-ban hogyan tudjuk ezt eszközökben és egyebekben. Még nem látjuk pontosan, 
van benne eszközbeszerzés csak itt belefutunk a kisértéki tárgyi eszköz számviteli 
fogalmába. ha lesz lehetőségünk be fogjuk tenni a TOP-os pályázatba.  
Nagyon fontos, hogy a piacunk meglegyen. A saját gyerekeink hogyha egészséges 
élelmiszert állítunk elő, akkor legalább a saját gyerekeink egyék ezt. Erre nagyon 
komoly kísérleteket és „nyomásgyakorlásokat” érdemes folytatni. ehhez nagyon 
komoly minőségbiztosításokat és egyebeket kell bevezetni. Tegnap nagyon komoly 
vállalkozói ismerőssel egyeztettem, akit a Képviselő úr ismer. A paprika felvásárolók 
heti 1 kamionnal visznek el Németországba. Elhangzott, hogy milyen típusú 
minősítéseket kell megszerezni és azzal viszik és jönnek érte és integrálják. ezek már 1 
éve, nem ebből a térségből, de visznek ilyen dolgokat csak megfelelő minősítés kell.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Ebben az esetben azt a határozatot kell megfogalmaznunk, 
hogy a Publik Szektor Tanácsadó Kft-t felkérjük, hogy a Pilot program komplex 
programmá fejlesztése érdekében kezdjen el munkálkodni.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
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