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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 
26-án tartott rendkívüli ülésén.  

 
 
Az ülés helye: Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal  
        földszinti tanácskozó terme 
 
 
Jelen vannak: Varga Gusztáv elnök  Mezőkovácsháza polgármestere 
 Varchó István alelnök          Végegyháza polgármestere  
 Pál-Árgyelán Elvira  Pusztaottlaka 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 
Pelle István  Nagykamarás polgármestere 
Sódarné Varga Gyöngyi  Magyarbánhegyes polgármestere 
Fülöp István  Kunágota képviseletében 
Dr. Varga Lajos   Dombegyház polgármestere 
Krucsai József  Medgyesbodzás polgármestere 
 
 

Távolmaradását bejelentette: 
Sódarné Varga Gyöngyi  Magyarbánhegyes polgármestere 

 
 

Jelen volt még:  
 Simonka György  országgyűlési képviselő  
 Szabóné Faragó Julianna igazgatási irodavezető  

 Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 
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Ruck Márton  BM Önkor. Közgyűlés Területfejlesztési 
Bizottság elnöke 

 Béni Attila  Járási Hivatal hivatalvezető  
Kiss Ákos  Közút Nonprofit Zrt. Orosházi 

üzemmérnökség-vezetője  
Kurai Nóra Kertészek Földje Akciócsoport képviselője 

 Bontovics Krisztián bizottsági tag   
 Krisztován Anna  projekt szakmai vezető 
 Baukó Lászlóné bizottsági tag 
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Köszöntöm az ülésünkön megjelent Társulási Tanács 
tagjait, Béni Attilát a Járási Hivatal hivatalvezetőjét, valamint a meghívott vendégeket.  
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 18 tagjából 17 fő jelen van. Sódarné Varga 
Gyöngyi Magyarbánhegyes polgármestere jelezte távolmaradását.  
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Varchó István Végegyháza polgármesterét 
megválasztani. 
 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa jegyzőkönyv-
hitelesítőnek Varchó István Végegyháza 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 felvenni a napirendi pontok közé az ülés 
megkezdése előtt kiosztott  
- Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázatra 
vonatkozó fejlesztési javaslat,  
- A TÁMOP 615-ös pályázatok keretében létrejött online fejlesztésekkel kapcsolatos 
fenntartási feladatok biztosítása a tulajdonjog átruházásával 
tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket.  
 
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: Előterjesztések napirendre vétele 
 

20/2016. (II. 26.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a  
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- Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, TOP-3.1.1-
15 kódszámú pályázatra vonatkozó fejlesztési javaslat, 
 
- A TÁMOP 6.1.5-ös pályázatok keretében létrejött online 
fejlesztésekkel kapcsolatos fenntartási feladatok 
biztosítása a tulajdonjog átruházásával 
 
tárgyában készült előterjesztéseket napirendjére vette. 

 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom levenni a 2. sz. napirendi pontot, Tájékoztatás a 
geotermikus hőerőmű projekt előrehaladásáról, tekintettel arra, hogy az Igazgató úr 
Kínába utazott, így nem tudott eljönni az ülésre.  
 
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: Előterjesztés napirendről levétele 
 

21/2016. (II. 26.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2. sz. napirendi pontot, Tájékoztatás a 
geotermikus hőerőmű projekt előrehaladásáról 
napirendjéről levette. 

 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom a fentiek alapján módosított, 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 
 

22/2016. (II. 26.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2016. február 26-i rendkívüli ülése napirendjét 
az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1.) A Társulás 2015. évi költségvetési határozatának 

módosítása  
 Előadó: Varga Gusztáv elnök  

2.) Tájékoztatás a kistérségre vonatkozó fejlesztési 
elképzelésekről 

 Előadó: Simonka György országgyűlési képviselő 
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3.) Közútkezelő Kht. tájékoztatója a közúttal 
összefüggő önkormányzati feladatokról 

 Előadó: Kiss Ákos üzemmérnökség-vezető  
 
4.) A térfigyelő kamerák működésével kapcsolatos 

problémák és megoldási lehetőségek 
Előadó: Béni Attila Békés Megyei Kormányhivatal 

Mezőkovácsházai Járási Hivatal 
hivatalvezető 

 
5.) Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, TOP-

3.1.1-15 kódszámú pályázatra vonatkozó fejlesztési 
javaslat 

 Előadó: Varga Gusztáv elnök  
 
6.) A TÁMOP 6.1.5-ös pályázatok keretében létrejött 

online fejlesztésekkel kapcsolatos fenntartási 
feladatok biztosítása a tulajdonjog átruházásával 

 Előadó: Varga Gusztáv elnök 
 
7.) Egyebek 
 

 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulás 2015. évi költségvetési határozatának 

módosítása 
  
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök 
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A törvényi szabályozás előírja, hogy az előző évi 
költségvetésen végrehajtott változásokat február 28-ig el kell fogadni.  
Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
P e l l e   István polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
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 2015. évi költségvetési határozatának módosítása  
 

23/2016. (II. 26.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási 
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törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú 
kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2015. évi költségvetés 
módosításáról az alábbi határozatot alkotja: 
 
1. A II. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2015. évi költségvetését 
1.349.365 ezer Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel fogadja el, 
ezen belül: 
 
   1.343.446 e Ft költségvetési bevétellel 
   1.334.655 e Ft költségvetési kiadással  
                   - 8.791 e Ft költségvetési egyenleggel 
  
                    -8.791 e Ft működési egyenleggel 
                  0 e Ft felhalmozási egyenleggel 
           5.919 e Ft finanszírozási bevétellel 
         14.710 e Ft finanszírozási kiadással 
           8.791 e Ft költségvetési hiánnyal 
       ebből: 
            8.791 e Ft működési célú belső 
finanszírozású (előző évi pénzmaradvány) bevétellel állapítja meg. 
 
2. A II. (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetési egyenleg összegét -
8.791 e Ft-ban állapítja meg.  
 
3. A II. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A Társulási Tanács a II. (3) pontban megállapított egyenleget az 
előző évi pénzmaradvány igénybevételével biztosítja. Az előző évi 
tervezett pénzmaradvány működési célú felhasználása 8.791 e Ft. 
 
4. A határozat II. pontja kiegészül az alábbi (10) bekezdéssel: 
A Társulási Tanács a költségvetési általános tartalékot 7.682 e Ft-ban, 
a céltartalékot 0 e Ft-ban állapítja meg. 
 
5. A határozat I. mellékelte helyébe jelen határozat I. melléklete lép. 
 
6. A határozat V. mellékelte helyébe jelen határozat II. melléklete lép. 
 
7. A határozat VI. melléklete helyébe jelen határozat III. melléklete 
lép. 
 
8. A határozat VIII. melléklete helyébe jelen határozat IV. melléklete 
lép. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
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V a r g a   Gusztáv elnök: A geotermikus hőerőmű projekt előrehaladásával 
kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy megvettek egy 5 ha-nyi területet 
Mezőkovácsháza határában. Elkezdenek fúrni egy kútpárt és amennyiben jó lesz, akkor 
döntenek az erőmű helyéről. Felvették a földmérnököket és talajmechanikusokat. Az 
elképzelésük az, hogy lehetőség szerint helyi emberekkel szeretnék megoldani a 
feladatokat. Ha nektek is van olyan kapacitásotok, az önkormányzatnak, vagy vannak 
olyan vállalkozóitok, akiket javasolni tudtok nekik, véleményem szerint örülni fognak, 
hogyha ezzel a javaslattal élünk.  
 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Közútkezelő Kht. tájékoztatója a közúttal 

összefüggő önkormányzati feladatokról 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Kiss Ákos üzemmérnökség-vezető 
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Átadom a szót Kiss Ákos üzemmérnökség-vezető úrnak.  
 
K i s s    Ákos Közútkezelő Kht. üzemmérnökség-vezetője: Köszöntöm a 
megjelenteket.   
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. orosházi mérnökség nevében kérem segítségüket 
abban, hogy az útjainkat a lehetőségeinkhez képest a legoptimálisabb állapotban tudjuk 
a közlekedők rendelkezésére bocsátani. Törekvéseim arra irányulnak, hogy a 
rendelkezésre álló személyi, eszközi, anyagi keretekből minél nagyobb hányadban 
tudjak olyan munkát végezni, amelyik a közlekedők, talán jogosnak tűnő elvárásainak 
minél jobban megfeleljenek. Melyek is ezek az elvárások? Hogy kátyúmentes, 
egyenletes, felfestett, éjszaka is jól belátható, csúszásmentes burkolaton lehessen 
közlekedni. Mindannyian ilyen utakon szeretünk közlekedni.  
Az elmúlt években időnként az Önök segítségével is jutottam olyan gyakorlati 
tapasztalatokhoz, amelyeket szeretnék megosztani.  
Az útjainkon több olyan helyzet jelenik meg, amelyek megoldásában Önök is 
segíthetnek. Mire is gondolok? Sárfelhordások, padkakitaposások, útszéli 
vezetőoszlopok kitörése, útszéli vízelvezetőárkok beszántása, úthatárkövek eltűnése, a 
közúthoz kapcsolódó kül- és belterületi magángazdaság és önkormányzati kezelésű 
utak elsőbbségszabályozó tábláinak megléte és azok állapota és a közműhálózat 
fejlesztése. Ezek azok a témák, amiben úgy érzem, hogy tudnának segíteni. Hogyan is 
kerül fel a sár a burkolatra? Úgy hogy a földeken tevékenykedők, az útra kanyarodás 
előtt nem állnak neki egy kaparóval lekaparni a kerekeket, kiemelten gondolok itt a 
mezőgazdasági nagybordás gumiabroncsokra. Kik is hordják fel a sarat a burkolatra? 
Mi mindannyian, akik a földeken dolgozunk, vadászunk, kitermelünk és ellenőrzünk. 
Milyen veszélyt okozunk ezzel? Veszély maga a sár a burkolaton, valamint az időjárás 
is segít erre. Ha eső van, köd van, fagy van, ez még fokozottan veszélyes. Sőt 
veszélyben van az az ember, aki az úton van és takarítja le a sarat. Hogyan is tudunk 
ezen segíteni? Milyen sárfelhordás van még? Amikor a tehergépjárművek az út szélén 
egymás után, próbálva a padkára lehúzódva, hosszú sorban állva várják, hogy a 
vetésben, vagy a terményelszállításban, termék felpakolásban vehessen részt és közben 
a padkát kitaposva hordják fel a sarat. Ezekben az esetekben a csúszós burkolat mellett 
a vétlen közlekedő a lassításra, az irányváltoztatásra, a tehergépjármű vezető 
figyelésére, az útszűkület miatt, a szembe forgalom fokozott figyelésére is rá van 
kényszerítve. A problémát leginkább megelőzéssel lehetne megakadályozni. Azzal, 
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hogy lehetőséget biztosítunk a gazdálkodóknak, vadászoknak arra, hogy az aszfaltra 
fordulás előtt megfelelő méretű, korszerű sárrázókat alakítunk ki. Ezt az út kezelőjének 
kell megtennie és egy hosszú, költséges folyamat, amit célszerű minél hamarabb 
megkezdeni, magánkezelési út esetén megkezdetni. A megelőzés másik esete, ha a 
gazdálkodókat felkeresve, velük egyeztetve felmérjük a település határában 
közigazgatási területen elhelyezkedő földutak meglétét, minőségét, hálózat kialakítását 
és olyan lehetőséget biztosítunk számukra, hogy módjukban álljon az aszfaltos utak 
elkerülése. Így elkerülhetővé tesszük számukra az útszéli vezetőoszlopok kitaposását is. 
Meggyőződésem, hogy a földön dolgozók sem szeretnek nagyméretű eszközeikkel 
forgalmas, sárgalámpát nem tisztelő személygépjárművek között folyton letérve, az 
ütközési helyzeteket kerülgetve közlekedni. A másik lehetőségünk a már felhordott sár 
elkövetőinek megtalálása és figyelmeztetése, befolyásolása, a sár letakaríttatása. A 
helyi gazdálkodók, vadásztársaságok felkeresése és a figyelem felhívása. A közút 
részéről nagyon sok energiát fordítunk arra, hogy az út melletti árkokat valamilyen 
szinten visszaállítsuk. Sajnos nem egy esetben tapasztalható, hogy a területhatáron lévő 
földtulajdonos az első csapadékos évszak beköszönte előtt beszántja azokat, a 
kihelyezet úthatár jelölő kövek eltűnéséről nem is beszélve. Kérem, hívjuk fel a 
figyelmüket arra, hogy ezekre az árkokra igen is szükség van. Mi minden esetben, 
mielőtt helyre állítjuk azokat, meggyőződünk arról, hogy az adott területek a 
földhivatal bejegyzései alapján a közút kezelésében vannak.  
Továbbiakban kérem segítségüket a közúthoz kapcsolódó magángazdasági, 
önkormányzati kezelésben lévő utak elsőbbséget szabályzó táblái meglétének és 
állapotának vizsgálatában.  
A következő témám a településeken és a külterületi közigazgatási területeken az elmúlt 
időszakban végbemenő közműfejlesztések garanciális problémáinak segítése. Abban 
kérem segítségüket, hogy adott közúthoz tartozó úthálózat melletti probléma esetén is, 
mint beruházók minél hamarabb jelezzék a hibákat a kivitelezők felé. Ne várjunk arra, 
hogy a közút útellenőre esetenként hetente vagy kéthetente ellenőrzésekor tárja fel 
ezeket a hiányosságokat, amelyeket ezt követően mi Önök felé jelezve indíthatjuk be a 
folyamatokat.  
Végezetül egy előre tekintő témám a térfigyelő kamerák közutat érintő képeinek 
elérhetősége. A közút ügyeletesének időjárási viszonyok aktuális állapotának 
figyelésében és így adott esetben a beavatkozási idők csökkentésében nagy segítséget 
nyújtana a településeken, ha egy-egy kamera élő képét láthatnánk. Az orosházi 
önkormányzat segített a témában tájékozódni, így megvalósulásnak három jelenlegi, 
még nem teljesen megoldott feltétele körvonalazódik. A képek eljuttatásának, azok 
felvételének, nagyításának megakadályozása mellett a technikai megvalósítást a 
szolgáltató biztosította. A kép átadásának jogi lehetőségéhez külön 
belügyminisztériumi engedélyre van szükség. Orosházán ez már folyamatban van. A 
harmadik feltétel, hogy a szolgáltató ezt minimális havi díj ellenében kívánja 
biztosítani. Ez Orosházán érintett 8 db kamera esetén 1.000-2.000 Ft-os havi tételt 
jelent. Ezt a költséget a közútnak jelenleg nem áll módjában a települések 
összességében felvállalni.  
Mindezen témákban Önökkel tudunk együtt segíteni és tudjuk saját magunk számára 
biztonságosabbá tenni a közlekedést. Amennyiben tudunk változtatni a jelenlegi 
gyakori helyzeteken, úgy lesz a közút mérnökségének nagyobb lehetősége az egyéb, 
nem kevésbé fontos tevékenységeinkre, mint például a kátyúk számának csökkentése, 
vagy a padkák nyesése a vízelvezetés céljából.  
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Ha úgy gondolják, hogy bármely témában tudunk közösen előrelépni, úgy időpont 
egyeztetést követően mindenkinek állok én is és Borsos Pál kollégám is 
rendelkezésükre.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Elhangzott Kiss Ákos üzemmérnökség-vezető úrtól, hogy a 
helyi gazdálkodókat, vadásztársaságokat keressük meg. Ezt Ők megteszik, vagy kérnék 
tőlünk?  
 
K i s s    Ákos Közútkezelő Kht. üzemmérnökség-vezetője: Azt szeretném, ha a 
polgármesterek megtennék. Amennyiben úgy érzik, hogy támogatásra van szükség, egy 
hasonló jellegű fórumra, ha meghívást kapnánk, akkor szívesen segítenénk.  
 
N a g y    Béla Medgyesegyháza polgármestere: Örülnék, ha a magyar közutak 
állapotát csak a vadászok veszélyeztetnék. Szívesen együttműködünk és valójában 
figyelemfelhívás, és egyéb módon igyekszünk valamilyen normális mederbe terelni a 
sárfelhordás ellenei küzdelmet.  
Engedje meg, hogy tisztelettel megosszam Önnel, amiről azt gondolom, hogy nemcsak 
az én személyes kritikám. Most, amikor úton voltam Medgyesegyházáról ide 
Mezőkovácsházára, a magyarbánhegyesi elágazásnál már messziről lehetett látni a 
sárga fényt, valamint ki voltak téve a különböző táblák. Az urak ültek a mikrobuszban, 
és láttam hogy készülődnek a kátyúzáshoz. Megfigyeltem a mostani kátyúzásokat. Azt 
gondolom, hogy a szűkös állami források elpazarlásának, elherdálásának minősítem azt 
a fajta kátyúzást, amikor a vízben álló kátyúba beledobnak kettő lapát aszfaltozó 
anyagot. Ha most elmennénk megnézni, akkor ott már ki is hordták a gépkocsik a 
kerekükkel az aszfaltot. Így is probléma a vízlefolyás. Sajnálom, hogy mindenki, Önök 
is csak a nyesésbe gondolkodnak. Véleményem szerint ezt sok helyen egyszerűen meg 
lehetne oldani, mert akár ásóval a nagyobb tócsákat közvetlenül le lehetne vezetni. 
Lehet, hogy nem kellene 5 km-en keresztül a költséges nyesést végrehajtani. Ezzel a 
kátyúzási módszerrel be tudom Önnek bizonyítani, most is a Medgyesegyházáról 
kivezető szakaszon, mindenki látja, hogy hetente többször is kátyúznak, nagyon sok 
anyagot bedolgoznak. De ennek az anyagnak a 95 %-a ott van az út szélén, ezzel 
megemelve a padkát. Fel lehetne lapáttal szedni. Értem én, hogy statisztikai 
szempontból jól mutat az, hogy kátyúzására fordítottunk több millió Ft-ot és több tonna 
kátyúzó anyagot. Mérik-e ezt Önök, hogy ennek mi a hatásfoka? Vélemény szerint a 
hatásfoka közelít a nullához.  
 
K i s s    Ákos Közútkezelő Kht. üzemmérnökség-vezetője: Nemcsak nyeséssel 
foglalkozunk. Amit Ön mondott, hogy ásóval és lapáttal levezetjük a vizet, ezt 
folyamatosan végezzük.  
A kátyúzással kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a lehetőségeikhez képest 
kiseperik a vizet. A kiseprés után akár kimelegítve gázpalackkal, akkor azt fogjuk észre 
venni, hogy a víz nem a burkolatról fog visszapótlódni, hanem az út alól. Olyan szinten 
vannak elázva ezek a szerkezeti útjaink, hogy a víz az útból, alulról fog visszakerülni. 
Ez a technológia, amit most használunk, ez egy ideiglenes megoldás, ami egy ilyen 
időjárási viszonyok között, amikor szinte nincs száraz idő, mindig áll a víz az úton, ez 
arra jó, hogy a balesetek, a sérülések számát csökkentsük.  
 
M a r j a i    János Battonya polgármestere: Múlt héten voltam egy évértékelő 
értekezleten, ahol a battonyai határforgalomról volt szó. Battonyán 960 ezer ember 
fordul meg évente. Nem lehet mondani, hogy ott nincs forgalom, még akkor sem, ha a 
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nagylaki határállomás átszervezése, vagy az M43-as autópálya beindítása a forgalom 
egy részét elvitte. Mi a baj? Hát a szégyen. Tudja mindenki, hogy mikor ér 
Magyarországra. A másik oldalon európai úthálózat, annak megfelelő szint, nálunk 
szétcsúszott út, életveszélyes kanyarokkal. Ezzel mi lesz? Úgy gondolom, hogy az első 
benyomás, ami a határállomás után keletkezik egy országról, fontos.  
Ezzel kapcsolatos a másik problémám. Ezek nem túl nagy szakaszokat érintenek. A 
Somogyi utcai körforgalom és a tompapusztai bejáró közötti szakasz, mondhatnám 
egyébként Pitvaros és Mezőhegyes közötti szakasz, mert ez kapcsolódik ahhoz, a 
beérkező forgalom kétfelé megy. Vagy Mezőkovácsháza felé vagy Mezőhegyes felé és 
felmegy a M43-as autópályára. Megfigyelhető, hogy amióta megnyitották 
Csanádpalotánál az autópályát, Dél-békés ezt az útszakaszt használja. Könnyebben fel 
lehet jutni az autópályára, és elérhetőbbé válik Budapest, sokkal hamarabb mintha 
Békéscsabáról megy. Tudom hogy 100 métert megcsináltak tavaly nyáron, de ez az 
útszakasz is szétcsúszott. Ezek a legújabb útjaink, 1980-ban épültek és a legrosszabb 
állapotban vannak. Tervezik-e, hogy ezt a tompapusztai bejáró és a körforgalom közötti 
részt vagy a Battonya tábla és a határállomás közötti részt valamilyen szinten járhatóvá 
tenni? Ezt képletesen tessék érteni, mert járható, csak ne szégyenkezzünk vele. 
Mondhatom a mezőhegyesiek nevében, ha Pitvaros felé megyünk fel a M43-as 
autópályára, ott is tudjuk, hogy mikor vagyunk Csongrád megyében. Az még a 
megyéhez tartozik a vasúti átjáróig.  
 
K i s s    Ákos Közútkezelő Kht. üzemmérnökség-vezetője: A Battonya és az 
országhatár közötti útfelújítás úgy gondolom, hogy kimondottan nagy útfelújítás. Erre a 
megyei közgyűlés adott egy listát és ő határozata meg, azaz a polgármesterek és a 
közgyűlés határozata meg, hogy hol legyen a következő évi útfelújítás. Ezen listák 
alapján kerülnek felújításra az utak. Ezen lista alapján nem tudom, hogy felújításra 
kerülne ez az útszakasz.  
A körfogalom és Tompapuszta között, az a 100 méter az kicsit több. Idén is tervezünk 
egy hasonló szakaszt, kapcsolódva és haladnánk tovább a vasúti átjárótól Tompapuszta 
felé. Az idén is lesz hasonló méretű felújítás, ami a keretünkből alakul. Azt javaslom, 
hogy a forgalomváltozásból bekövetkező problémákat valamilyen összefogott módon, 
együttesen kellene a térségnek írásban jelezni a megyei közút felé, hogy itt komolyabb 
lépésekre van szükség.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Lehet, hogy a következő társulási ülésre majd készítünk egy 
olyan előterjesztést, amit a mérnök úr javasolt.  
 
Cs ü r h é s    István Kaszaper polgármestere: 2002-ben elkészült Nagybánhegyesig az 
út és az utolsó 1,5 km nincs összhangban a tervezettel. Szét van csúszva, hideg volt az 
aszfalt, hidegen tették rá és nem azt a vastagságot, amit kellett volna. Szavatosságában, 
jótállásban kérnénk érvényesíteni addig, míg lehet. Nem olyan régen készült el és már 
kátyúk vannak benne, mert nincs meg a vastagság.  
A másik szakasz, amelyet a battonyai Polgármester úr említett, ha bejön Romániából 
hozzánk, bele szalad abba az első szakaszba, amelyen szintén azok a kivitelezési 
problémák vannak, hogy a vastagság nem megfelelő, szét van csúszva az út.  
A harmadik szakasz, amikor Orosházáról jövünk és lefordulunk Kaszaper felé, este, aki 
Romániába megy, sok esetben túlmegy Pusztaföldvár felé. Annyira kicsire tervezték az 
ívet, hogy nem lehet rajta befordulni. Annyi kérésem volna, hogy a megyei 
Közlekedési Felügyelet tervezze be a költségvetésébe ennek a kereszteződésnek a 
bevilágítását. Ennél a szakasznál nincs még kátyú, de maga a padka néhány helyen 
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nincs megerősítve úgy, hogy tehergépkocsit elbírjon. Ez ismét a kivitelezéssel 
kapcsolatos probléma.  
A csanádapáca-kaszaperi szakasz annyira életveszélyes, hogy már eljutottunk odáig, 
hogy már csak az út közepén lehet közlekedni. Annyi kérésem lenne még, hogy amikor 
bozótvágás történik és a mezőgazdasági útról rámegyünk közútra, azt a részt jobban 
meg kellene tisztítani, hogy jobban belátható legyen. Mi abban partnerek vagyunk, 
hogyha megvannak még nyomokban a rázók, kiszedik a tükröt 50 méterrel, nekünk van 
tört kövünk és megfelelő 50 méteres ráfutást tudunk biztosítani a közútra.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Összegyűjtjük a következő ülésre ezeket a problémákat.  
 
K i s s    Ákos Közútkezelő Kht. üzemmérnökség-vezetője: Igen, vannak problémák, 
amelyeket megyei szinten kellene jelezni. Az életveszélyes jelzőt néha erősnek tartom, 
de a problémák jelen vannak. Maga a beláthatósággal kapcsolatban tudok segíteni. A 
közfoglalkoztatási program engem is érint, ennél tökéletesebb dolog nincs erre a feladat 
megoldására. Akitől kapok jelzést biztosan, azonnal fogok azzal foglalkozni.  
 
D ú s     Ildikó Magyardombegyház polgármestere: Dél-békésben az utak felfestését 
mikor ellenőrizték? Vannak olyan szakaszok, ahol abszolút nincs felfestve az út.  
 
K i s s    Ákos Közútkezelő Kht. üzemmérnökség-vezetője: 2015-ben a magyar közút 
komplett úthálózat festésének közbeszerzése sikertelen volt. Ennyi a válaszom erre a 
kérdése, sajnos. Keretek lesznek, azt nem tudom ígérni, hogy minden út az idén le lesz 
festve, mert vélhetően nem így lesz. Ha kiderülnek a fő csapási irányok, amik most 
jöttek elő ezekkel a forgalomátrendeződésekkel, biztosan figyelemmel lesz kísérve és 
fel lesznek festve az utak. Amelyek vélhetően megint egy egyszerű festés lesz, ami azt 
jelenti, hogy 2-3 év múlva újból kellene festeni.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Polgármester asszony felvetése jogos, hiszen nagyon 
rosszak az útjaink. Sokat segítene rajtunk, ha a festés meglenne és az út szélét jelző 
oszlopok ott lennének, amiket mondta a mérnök úr, hogy a mi gazdálkodóink törnek ki.  
 
R a j o s    István Mezőhegyes alpolgármestere: A problémáról lehetne beszélni 
nagyon sokat. Én viszont szeretném megköszönni azt a közös együttműködést, amit az 
év bármely szakaszában jól tudunk összhangba hozni. Viszont említeném ugyanazt a 
problémát, amit Polgármester úr is megemlített már. Fel is került a megyei Közgyűlés 
elé Dél-békésnek az M43-ra való jutása kapcsán a Mezőhegyes-Pitvaros közötti 
útszakasz. Amennyiben ez a döntés előtérbe kerül, akkor az mikor kerülhet ide vissza a 
mérnökségre és mikor beszélhetünk arról, hogy egy megoldást jelent és nemcsak egy 
előkészítési, tervezési szakaszt, hanem a megvalósulásnak a szakaszába léphetne. 
Hiszen Battonyával együtt közösen megírtuk ezt az állásfoglalásunkat, felkerült a 
megyéhez. Azért szeretném kérdezni, hogy a visszacsatolás a megye és az orosházi 
mérnökség között hogyan működik, mikorra várható a tényleges megvalósítása?  
 
K i s s    Ákos Közútkezelő Kht. üzemmérnökség-vezetője: Minden évben várhatóan 
megyei Közgyűlés fog dönteni a felújításokról. Az alapján fog a Magyar Közút bármit 
is lépni nagy felújítás terén. Ami látható a mérnökségi feladatkörben, ezek a fenntartási 
munkálatok. Az látható, hogy egy 5 éves pénzügyi kerettel fog gazdálkodni ezen évtől 
a Magyar Közút, amelynek az állam a keretét folyamatosan emeli. Ami azt jelenti, 
hogy 5. év végére már dupla annyi kerettel fogok gazdálkodni, mint amennyivel 
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gazdálkodtam 2015-ben. Vélhetően, ezekből a keretekből több fog jutni azokra a 
karbantartási munkálatokra, amelyek odáig terjednek el, hogy ezzel a kőszórásos 
technológiával tudok már nagy felületen dolgozni.  
 
M a r j a i   János Battonya polgármestere: Köszönöm a Közútnak azt a fajta 
munkáját, amit a téli útviszonyoknak karbantartásával végzett. Azt hogy az idén volt 
ónos eső és a határforgalom zavartalan volt és a városnak a belső forgalma is. Ebből 
következően nem történt olyan baleset, mint évekkel ezelőtt. Ebben, kellő időben és 
kellő gyorsaságban tudtak intézkedni, ez az üzemmérnökségnek az eredményességét 
dicséri. El tudom mondani, hogy a reakció, a reagálása az üzemmérnökségnek, a 
kommunikáció közöttünk jó működik.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Tavaly volt egy olyan nagy havas idő, amikor jöttem haza 
Szegedről és alig tudtam eljutni Pitvarosig. Ahogy a sorompónál átjöttem Mezőhegyes 
irányába a mi területünkön teljesen jó járható utak voltak.  
Tehát a polgármestereknek kiküldjük a mérnök úr által írt anyagot, ami kapcsán az a 
feladatunk, hogy a saját gazdáinkat, vállalkozóinkat kérjük fel, tájékoztassuk arról, 
hogy azok a szabályok továbbra is vonatkoznak rájuk, hogy mielőtt a közútra 
felhajtanak, a sártól meg kellene, hogy tisztítsák a gépjárműveiket. Ahogy Csürhés 
István polgármester úr elmondta, hogyha valakinek kapacitása van arra, hogy ezeket a 
rázókat a nagy földutak mentén a gazdálkodókkal együtt helyre hozzák, megépítsék az 
is jó lenne.  
Az önkormányzati utaknál egyértelműen miénk a felelősség, hogy az elsőbbségjelző 
tábláinkat figyeljük, pótoljuk. Ahogy Dús Ildikó polgármester asszony kérte a felfestést 
a közúton, a helyi utakon pedig a mi feladatunk a felfestés.  
Nagyon sok költséget meg tudnának spórolni akkor, ha minden településünk egy 
térfigyelő kamera képéhez hozzájutnának. Akkor látnák, hogy van-e hó, ki kell-e 
küldeni Orosházáról a járművet oda, vagy pedig nem kell. Az orosháziak dolgoznak 
rajta, hogy a jogi hátterét megteremtsék, mi pedig bevállalnánk azt a pár 100 Ft-os 
költséget településenként, ami ahhoz kellene, hogy a kép adott esetben eljusson a 
közúthoz.  
 
 
Simonka György országgyűlési képviselő megérkezett a Dél-Békési Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Tanács ülésére.  
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Átadom a szót Simonka György képviselő úrnak.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Kettő nappal ezelőtt jelentették be azt 
a hírt, hogy 2,5 milliárd Ft-ból megújult 16 km Békés megyének egy útszakasza. De 
nem értjük, hogy nálunk miért nem újul meg 1 km sem. Ez hogyan lehet? Milyen 
javaslat alapján újult az az útszakasz meg? Ki gondolja azt, hogy nálunk nincs olyan 
útszakasz, amire ráférne a felújítás? Látható-e ez a tanulmány? Ki tervezte ezt meg? Ki 
javasolta?  
 
K i s s    Ákos Közútkezelő Kht. üzemmérnökség-vezetője: Erről nem hallottam. 
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Nem értem és nem tudom, hogy az 
hogyan fordulhat elő, hogy a hírekből tudom meg azt, hogy Dankó Béla kormánybiztos 
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bejelentette, hogy 17 km-es útszakasz Kondoros környékén meg fog újulni. Nézzék 
meg nálunk milyen útjaink vannak. Ezt a 17 km-t nem kellett volna szétosztani olyan 
szakaszon, ahol kiveri az autó szélvédőjét a kavics? Nem tudom elképzelni, hogy ennél 
is vannak még rosszabb állapotok. Ha ennél is vannak rosszabb állapotok, akkor azt 
mondom, hogy minden pénzt oda kell terelni.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A következő ülésre napirendre tűzzük azt, hogy 
összegyűjtjük, hogy melyik települések útjai vannak olyan állapotban, amellyel tenni 
kell valamit. Elhangzott több polgármester részéről, hogy az újonnan épített útjainkon 
is vannak hibák, amelyek esetleg garanciából is megjavíthatóak. Vannak 
közbiztonságot érintő hibák, hogy nincs kivilágítva egy fontos csomópont, vagy nincs 
megfelelően jelezve. Illetve vannak azok az útjaink, amire régi ígéret van, mint például 
az Orosháza-Battonya útfelújításban szerepelt a Mezőkovácsháza-Medgyesegyháza 
szakaszának felújítása is. Ilyen a határátkelőhöz vezető út is, ahol évente körülbelül 1 
millió ember kel át. A következő ülésünkre Virág Mihály urat is meghívjuk, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatóját, illetve Dankó Béla útügyi biztos urat is.  
 
N a g y    Béla Medgyesegyháza polgármestere: Az lenne a javaslatom, amit Képviselő 
úr összefoglalt, hogy erre a sajtóhírre reagálva, a Dél-Békési Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsa megfogalmazza kifogásait. Fel is sorolta Képviselő úr, hogy 
ki készítette, milyen felmérés alapján. Kérünk erre magyarázatot, hogy Dél-békés miért 
nem érintett ebből a forrásból. A kifogás benyújtását fogalmazzuk meg egy határozati 
javaslatban.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A határozati javaslatban az szerepelne, hogy felháborít 
bennünket, hogy ebből az útépítésből Dél-békés ismét kimaradt. Szeretnénk tudni, 
hogy milyen felmérés előzte meg.  
 
Köszönöm mérnök úr tájékoztatóját.  
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a fentiek alapján egy határozati javaslatot 
összeállítsunk, megfogalmazzunk és továbbítsunk az illetékeseknek és megkérjük a 
sajtót, hogy a tudósításában emelje ki, 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: Békés Megyei Önkormányzattól tájékoztatás kérése útszakaszok felújításáról  
 

24/2016. (II. 26.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa elismerését fejezi ki a Békés megyében 
felújítandó 16 km-es útszakasz kapcsán, ugyanakkor kéri 
a Békés Megyei Önkormányzat tájékoztatását arra 
vonatkozóan, hogy mi az oka annak, hogy Dél-Békésben 
egyetlen út sem kerül felújításra.  
Egyúttal kéri a Békés Megyei Önkormányzattól a 4429, 
4434, 4439. számú utak felújításának tervezését, a teljes 
útszakaszok felmérésének és tervezésének megkezdését.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A térfigyelő kamerák működésével kapcsolatos 

problémák és megoldási lehetőségek 
  
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Béni Attila Békés Megyei Kormányhivatal 

Mezőkovácsházai Járási Hivatal hivatalvezető 
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Azt a problémát említettétek meg, hogy a térfigyelő 
kameráitoknak képe nem jut be a rendőrkapitánysághoz. Illetve nehezen tudjátok 
bizonyos adatvédelmi és technikai problémák miatt elérni azt, hogy azok a felvételek, 
amelyre szükség volna, azt megtekintsétek vagy az illetékes beletekintsen.  
Meghívást kaptam a rendőrkapitányság évértékelő megbeszélésén, ahol jelen volt a 
Hivatalvezető úr is és a megyei Főkapitány-helyettes és a helyi Kapitány is. 
Hivatalvezető úr kézbe veszi ezt a kérdést és koordinálja és igyekeznek rá megoldást 
találni.  
Átadom a szót Hivatalvezető úrnak.  
 
B é n i    Attila hivatalvezető: A kamerák rendszere a 18 településen elég heterogén, 
ebben a minőséget és használhatóságot és a használatot is értem. Hallom a 
polgármesterek felől azt a jogos elvárást, hogy ennek hogyan kellene a település 
közbiztonsága szempontjából megfelelően működni, illetve a rendőrség oldaláról azt, 
hogy nekik ehhez mi kell. Azt vállaltam fel ezen a rendőrségi évértékelőn, Főkapitány-
helyettes úrral és Polgármester úrral egyeztetve, hogy felkarolom ezt a dolgot, 
begyűjtöm az információkat, beszélgetek a polgármesterekkel, megnézem, hogy mi 
ezeknek a problémáknak a forrása. Tehát egy olyan megoldás kerüljön elfogadásra, 
amivel ezek a kamerák beváltják azt, amiért vannak. Nem mondhatjuk azt el, hogy a 
rendőrség teljes körűen fel tud egy bűncselekményt a térségünkben deríteni, mert a 
kamerák nem megfelelően működnek. Kiküldtem minden polgármesternek egy 
véleménykérő levelet, amiben azért nem kértem konkrétumokat, mert ez egy előzetes 
tájékozódás a rendőrségtől. A rendőrség műszaki szakembereitől is ugyanezt 
megkérdtem. Úgy gondolom, hogy a következő Kistérségi ülésre el fog készülni egy 
olyan szakmai anyag, amit minden polgármesternek át fogok adni, illetve a 
rendőrséggel is leegyeztetem. Abban már konkrétumok lesznek, hogy hogyan tudjuk 
hozzáigazítani ezeket a rendszereket a jogos elvárásokhoz.  
Annyit szeretnék még kiegészítésként mondani az előző napirendi ponthoz, hogy 
minden település kivezető útjairól egy-egy kamera lássa a közutat, úgy gondolom, 
hogy ez nagyon jó dolog. Mindannyiunk érdeke az, hogy lássuk, hogy hová kell 
küldeni adott esetben a hóekét.  
Az utakhoz kapcsolódóan szeretném mondani, hogy lesz májusban egy nemzetközi 
rendezvény a Békéscsaba-Arad szupermaraton. Ez a 20. szupermarton, ami már 
országos, nemzetközi hírűvé nőtte ki magát. Tavalyi évből kiindulva lesz körülbelül 
1000 ember, aki részt vesz és körülbelül 500-600 kísérő. 1.500-2.000 ember jön ide a 
térségbe. Lehet, hogy úgy hívják, hogy Békéscsaba-Arad szupermaraton, de ez a Dél-
békés, a mezőkovácsházi kistérség szupermaratonja, mert a legkevesebbet tölti 
Békéscsaba és Arad körzetében ez a mezőny, ez a verseny. Belép Medgyesegyháza 
határába, végigjön Medgyesegyházán, végig halad azon a kátyús, rossz minőségi úton, 
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amiről beszéltünk, elmegy Kovácsházára és kilép Battonyánál, ahol a Marjai 
Polgármester úr is elmondta, hogy óriási problémák vannak. Azt mutatjuk meg az 
országnak, hogy itt Dél-békésben ilyen minőségű útjaink vannak. Ez egy nagyon rossz 
üzenet. Az útvonalon nem lehet módosítani Csanádapáca irányába, mert az sem lesz 
sokkal jobb és kiesik Mezőkovácsháza, Medgyesegyháza stb. Azt szeretném kérni, 
hogy a szupermaraton idejére, ezeket a minimálisan szükséges javításokra találjunk 
megoldást. Ezeket a kátyúkat legalább foltozzák Medgyesegyháza és a határ felé.  
A következő ülésre reményeim szerint össze fog állni a szakmai anyag.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Tavaly én is felvettem mérnök úrral a kapcsolatot a verseny 
előtt, nem kátyúzás szempontjából, hanem kértem, hogy az út szélét, ami a területükre 
esik, tegyék rendbe, hogy amikor áthalad a mezőny legalább rendezett legyen. Rendbe 
is tették, kisurjázták, szemetet összeszedték. Ezt kérem az idén is. De jó gondolat, amit 
a Hivatalvezető úr is elmondott, hiszen a kerékpárosok nagyon nagy sebességgel 
mennek. Egy rossz úthiba életveszélyes balesetet is okozhat. Ezt a versenyt nekünk 
óvnunk kell, hogy minél inkább itt maradjon a mi térségünkben.  
Tehát ezt is naprendre fogjuk tűzni a következő ülésünkön.  
 
 
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A TÁMOP 6.1.5-ös pályázatok keretében 

létrejött online fejlesztésekkel kapcsolatos 
fenntartási feladatok biztosítása a tulajdonjog 
átruházásával 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök 
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Ezzel már foglalkozott a Társulási Tanács. A Kulcs egy 
jobb élethez projekt és a hozzá társult projektek keretében létrehoztunk bizonyos 
online fejlesztéseket, amelyeknek a fenntartása nem lesz ingyenes. Ahhoz, hogy ezt a 
fenntartást át tudjuk adni a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú 
Alapítványnak, ahhoz szükséges, hogy magát a tulajdonjogot is átadjuk ennek az 
alapítványnak, hogy pályázat útján tudjon finanszírozni.  
Átadom a szót Krisztován Anna projekt szakmai vezetőnek. 
 
K r i s z t o v á n    Anna projekt szakmai vezető: A 4 projekt vonatkozásában 4 
online rendszer jött létre. Mind a 4 önálló szakmai háttérrel működik. Ezek fenntartása 
egyeztetve a fejlesztővel, kiderült, hogy komolyabb szakmai hozzáértést és feladatot 
jelent, mint amit korábban gondoltunk. Ez azt jelenti, hogy az alapítványnál nem áll 
rendelkezésre olyan szakember, aki megfelelő biztonsággal tudná üzemelteti ezeket az 
online rendszereket. Illetve az a szakmai háttér, amit a fejlesztő biztosított eddig 
szükséges ahhoz, hogy az 5 éves fenntartásban működtetni tudjuk megfelelően ezeket 
a felületeket. Ez azt jelenti, hogy jelentős kiadással járna éves szinten minden a 4 
rendszernek az üzemeltetése. Az alapítvány megpróbál pályázati forrásokat keresni 
arra, hogy tovább lehessen fejleszteni ezeket a felületeket. Ugyanakkor a 
költséghatékonyság szempontjából érdemes lenne akár integrálni és egyéb műveleteket 
elvégezni a honlapokon, ami természetesen további kiadással jár. Mindezt úgy 
gondoljuk, hogy a Kistérségi Társulás nem tudja felvállalni és pontosan ezért az 
alapítvány magára vállalná ezeket a feladatokat. Ugyanakkor ehhez szükséges lenne, 
hogy átkerüljön a tulajdonjog az alapítványhoz. Az irányító hatóság szempontjából 
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úgy tűnik, hogy ez ellen nincs kifogás. Maga a pályázati útmutató lehetőséget ad a 
tulajdon átruházására, a konzorciumi partnerek között. Ehhez természetesen írásos 
engedélyt kell, hogy kérjünk. Ezért szeretnénk egy felhatalmazást az Elnök úr számára, 
hogy ezt a fajta egyeztetést és a folyamatot indítsa el és tulajdonjog átadása átadásra 
kerüljön az alapítvány javára.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Az előterjesztés a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérném 
javaslatukat ismertetni.  
 
P e l l e     István nagykamarás polgármestere: A Pénzügyi Bizottság javasolja 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: TÁMOP 615-ös pályázatok online fejlesztésének biztosítása tulajdonjog 

átruházásával 
 

25/2016. (II. 26.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a TÁMOP 6.1.5-ös pályázatok keretében 
létrejött online fejlesztések maradéktalan fenntartási 
kötelezettségeinek megvalósítása és az online 
rendszerek továbbfejlesztése érdekében felkéri Varga 
Gusztáv elnököt, hogy folytassa le a szükséges 
egyeztetetést az IH-val a tulajdonjogok átadásáról a Dél-
Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú 
Alapítvány, mint konzorciumi partner javára.  
 
Továbbá amennyiben az IH hozzájárul a tulajdonjog 
átruházásához, kösse meg a szükséges megállapodást a 
partnerrel, azzal a feltétellel, hogy az alapítvány teljes 
mértékben átvállalja a beruházásokhoz kapcsoló 
fenntartási kötelezettséget, továbbá a fenntartási 
időszakban továbbra is ingyenesen biztosítja azok 
használatát a projektekbe bevont célcsoporttagok 
számára.    
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
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V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, 
TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázatra 
vonatkozó fejlesztési javaslat 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök 
 
 
V a r g a     Gusztáv elnök: Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy a Területi Operatív 
Program egyik intézkedése keretében lehatárolt útfejlesztés valósulhat meg Dél-
békésben. Ennek a felosztására teszünk javaslatot, ennek a kidolgozására. A javaslat a 
mellékletben látható.  
 
R u c k   Márton Területfejlesztési Bizottság elnöke: A megyei Önkormányzatnak 
feladata, hogy koordinálja azt, hogy melyik járásban milyen fejlesztések fognak 
megvalósulni. De ezzel kapcsolatban megyei Önkormányzat nem kívánja meghatározni 
a járásoknak, hogy mit szeretnének. Ők döntsék el ezt, vitassák meg egymás között és 
majd ezután fog menni a közúthoz.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Amikor a lehatárolásokról volt szó, 
akkor meg kellett jelölni, hogy milyen szakaszon, mely területeken szeretnénk 
megvalósítani úthálózat-fejlesztést. A Kistérségnek sem és egyetlen egy településnek 
sem áll jogában terveket elkészíteni, majd a pályázatot benyújtani, hanem a Virág 
úréknak lesz ilyen lehetőségük. Viszont javaslatot fontos lenne tenni rá.  
A Közútkezelő évekkel ezelőtt készített egy tervet, a legrosszabb utakat felmérték, 
illetve összehasonlították a forgalommal is. Azokat az útszakaszokat tudtuk csak 
beépíteni ebbe a rendszerbe, amiben benne volt ez a 4429, 4434-es. A 4429 és a 4434-
es útszakasz véleményem szerint teljes egészében felújításra vár. Ez a klasszikus 
dinnyés út Dombegyháztól le Orosháza irányában, illetve Kevermesen Nagykamarás 
irányába. Ez egy kicsit hosszabb szakasz, mint amennyi pénzre lehet pályázni. Ezért a 
javaslat úgy szól, hogy ezeknek a szakaszoknak, a legrosszabb területének a 
belterületeit, például Medgyesbodzáson még a gábortelepi szakasznak az a kicsi része, 
Medgyesegyházának a Nagykamarás felé vezető részére, Nagykamarásnak a Kevermes 
felé vezető része, Kevermesnek a kivezető része, Kunágotának teljes egészében a 
belterületi része az a leghosszabb a 4439-es útszakasz. Ott egy 1,6 km-es szakaszról 
van szó, amit jó lenne felújítani, ezek mégis csak lakott területek. Javaslom 
elfogadásra, ez sürgős és fontos is.  
Emellett egy másik határozati javaslatot is szeretnénk elfogadtatni. Miután láttuk, hogy 
mégis csak újítgatnak fel utakat és nem tudjuk mi alapján hozzák meg ezt a döntést, az 
is lehet, hogy nem mennek be igények. Az előző határozati javaslatban azt kérjük, hogy 
a 4429-es és a 4434-es és 4439-es útszakasz teljes felülvizsgálatát végezze el a megye 
és készítse a terveket annak érdekében, hogy amikor csak lehet, akkor tudjunk rá 
pályázni. Tartok tőle hogy azt a választ fogjuk kapni a következő ülésen, hogyha 
megérkezik bárki, hogy azért tudtak ott 16-17 km-t felújítani vagy fognak még most 
tavasztól elkezdeni felújítani, mert készen vannak a tervek. De miért nincsenek készen 
nálunk a tervek? Hogyha ők nem figyelik, akkor szóljunk mi nekik. Kiknek kellene 
szólni, hogyha nem éppen a polgármestereknek. Javaslom, hogy jelezzétek egyrészről 
azt, hogy ez a legfontosabb és a TOP-ból lehatárolt keretből fontosnak tartjátok és 
egyöntetűen el is fogadjátok. Másrészről pedig egy másik határozati javaslattal hogy 
kezdjék felmérni és leterveztetni, ennek a két útszakasznak a terveit készítsék el, hogy 
mielőbb lehessen erre majd pályázni.  
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V a r g a     Gusztáv elnök: Erre a lehatárolt keretre megvalósuló beruházások egy 
korábbi Kistérségi Tanács döntése alapján az úgynevezett dinnyés útnak a szép, 
aprólékos megépítését, javítását teszik lehetővé. Megvizsgáljuk a kollégákkal, hogy a 
szabad keret terhére pályázzunk-e vagy pedig várjuk meg hogy a nagyobb programnak 
a keretében lesz-e rá lehetőség, hogyha a javaslatot megtesszük a felújításra.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Külön testületi ülésen meg kell 
próbálni egy ilyen döntést hozni. Viszont Mezőkovácsháza önmagában tudomásom 
szerint nem fog tudni pályázni, hanem a Közútkezelőt kell megkérni arra, hogy 
pályázzon és vélhetően egy prioritási sorrend szerint haladnak előre. Bár nagyon rossz 
ez az útszakasz Mezőkovácsházán a körforgalomtól Medgyesegyháza irányába, ez a 
4434-es útszakasz, de messze nem olyan rossz, mint például a kunágotai, a 
medgyesegyházi, kevermesi, nagykamarási. Hogyha egy prioritási sorrendet fognak 
felállítani, akkor nagy reményeket talán ne fűzzünk most hozzá. Ha viszont 
felülvizsgálják a 4434-es Mezőkovácsháza és Medgyesegyháza közötti szakaszt, a 
tervek elkészülnek, ott nagyobb esélyt látok arra, hogy kompletten az egész útszakaszt 
fel tudjuk újítani. De ez egy másik keret és nem a TOP-ból, mert a TOP-ból 700 millió 
Ft van mindösszesen rá. Látjuk, Békéscsabán bejelentették, hogy 2 milliárd Ft-ért 
újítanak fel, ami nekünk érdekünk, mert egyrészről a mi irányunkból befele vezető utat 
is fogják felújítani. Másrészről csak belterületi útszakaszok és azok önkormányzati 
utak. Amik Észak-békésen vagy a közép-békési centrumban kerülnek megvalósításra, 
azok viszont állami útszakaszok. Abból jó lett volna, hogyha nálunk is újítanak fel és jó 
lett volna, hogyha már a tervek elkészültek volna. Azt kérem, hogy mindenképpen 
sarkaljuk arra a Közútkezelőt és ha kell havi szinten helyezzük nyomás alá, hogy 
készítsék el a terveket. Tudom, hogy ehhez pénz kell, de hogyha nem fogjuk ezt 
határozottan kimondani és határozottan kérni őket, akkor vélhetően elfeledkeznek 
rólunk.  
 
V a r g a     Gusztáv elnök: A naprenddel kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, 
véleménye?  
Mivel nem hangzott el több 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: BM Közútkezelő Kft. felé javaslattétel útszakaszok felújításáról  
 

26/2016. (II. 26.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program keretében meghirdetett pályázatokra a TOP-
3.1.1-15, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
javaslattal él a Békés Megyei Közútkezelő Nonprofit Kft. 
felé, hogy az előterjesztés 1. és 2. sz. mellékleteiben, 
meghatározott útszakaszokra készítse el a pályázati 
dokumentációit és azt határidőn belül nyújtsa be.  
 

Határidő: azonnal 
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