
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
               Társulási Tanácsa 
Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 
Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. 
Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656 
E-mail: titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu Web: www.del-bekes.hu 
 
4/2016.  
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2016. május 27-
én 8 óra 30 perces kezdettel megtartott rendkívüli ülésén.  

 
 
Az ülés helye: Battonyai Polgármesteri Hivatal  
                     nagyterme 
 
 
Jelen vannak: Varga Gusztáv elnök  Mezőkovácsháza polgármestere 
 Varchó István alelnök           Végegyháza polgármestere  
 Pál-Árgyelán Elvira  Pusztaottlaka polgármestere 

Fehérné Andorka Ildikót Dombiratos polgármestere 
Csürhés István  Kaszaper polgármestere 
Lantos Zoltán  Kevermes polgármestere 
Magyar Zsolt István  Kisdombegyház polgármestere 
Marjai János Battonya polgármestere 
Mazán Attila Almáskamarás polgármestere 
Rajos István  Mezőhegyes alpolgármestere 
Dr. Nagy Béla   Medgyesegyháza polgármestere 
Pelle István  Nagykamarás polgármestere 
Süli Ernő  Kunágota polgármestere 
Dr. Varga Lajos   Dombegyház polgármestere 

 
Távolmaradásukat bejelentették: 
                        Dús Ildikó  Magyardombegyház polgármestere 

Farkas Sándor  Nagybánhegyes polgármestere 
Krucsai József  Medgyesbodzás polgármestere 
Sódarné Varga Gyöngyi  Magyarbánhegyes polgármestere 
 

Jelen volt még: Simonka György országgyűlési képviselő 
                           Dr. Szilbereisz Edit munkaszervezet vezetője 
    Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 
                          Baukó Lászlóné külsős  bizottsági tag 

  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Köszöntöm az ülésünkön megjelent Társulási Tanács tagjait, 
Simonka György országgyűlési képviselő urat, Dr. Szilbereisz Edit munkaszervezet 
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vezetőjét, Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezetőt, valamint a meghívott 
vendégeket.  
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 18 tagjából 14 fő jelen van. Dús Ildikó 
Magyardombegyház polgármestere, Farkas Sándor Nagybánhegyes polgármestere, 
Krucsai József Medgyesbodzás polgármestere, Sódarné Varga Gyöngyi 
Magyarbánhegyes polgármestere távolmaradásukat bejelentették. 
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: A rendkívüli ülésre azért volt szükség, mert a Gazdasági 
Társaságunknak május 31-ig el kell fogadni a pénzügyi beszámolóit, és  van olyan 
gazdasági társaság, amelyben mi is tulajdonosok vagyunk.  
 
Ez a rendkívüli ülés még két napirendi ponttal kiegészült, amelyet írásban mindenki 
megkapott.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Varchó István Végegyháza polgármesterét 
megválasztani. 
 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 

41/2016. (V. 27.) sz. TT. határozat 
 
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2016. május 27-i rendkívüli ülésén készült 
jegyzőkönyve hitelesítésére Varchó István Végegyháza 
polgármesterét megválasztotta.  

 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok 
megtárgyalását.  
Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása 
 

42/2016. (V. 27.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2016. május 27-i rendkívüli ülése napirendjét 
az alábbiak szerint fogadja el: 
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1.) Előterjesztések 
 Előadó: Varga Gusztáv elnök 
 
 

V a r g a    Gusztáv elnök: Javaslom az 1. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely a 
2016. évi munkaterv módosítása tárgyában készült.  
 
Munkaterv módosítása azért szükséges, mivel a munkaterv szerint június 10-én kerülne 
sor a következő ülésünkre, de mivel ez a rendkívüli társulási ülés ilyen közel került, a 
másik pedig, hogy jegyző asszonynak azon a héten elfoglaltsága van. Ezért szeretnénk, 
hogy ha a soros ülésünket, június 17-én tartanánk.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném javaslatukat ismertetni.  
 
P e l l e    István Nagykamarás polgármestere: A Pénzügyi Bizottság támogatja a 
határozati javaslatot és javasolja elfogadásra. 
 
D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: A június 17-i társulási ülésnek a témája a 
Kunágotai orvosi ügyeletnek a pénzügyi illetve a szakmai beszámolója. Az a kérés 
fogalmazódott meg, hogy a társulási ülést megelőzően úgy készüljön el ez a beszámoló, 
hogy az ügyeleti ellátásban érintett települések előzetesen megtudják tárgyalni maguk 
között. Tehát ilyen szempontból még jobb is, hogy június 17-én kerülne sor a következő 
társulási ülésre. Ezt a kérést figyelembe fogjuk venni.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Süli Ernő Kunágota polgármesterétől kérjük, hogy a 
Kunágotai orvosi ügyeletben résztvevő településeket hívja össze, illetve Dankó Alpár 
ügyeletvezetőt, valamint a mi szakmai apparátusunkban az orvosi ügyelettel foglalkozó 
kolleganőt. Így akkor ott át lehet beszélni a tapasztalatokat.  
 
Ha bárkinek a napirendi pontra van javaslata, akkor még most megteheti, mert a 
Munkaterv szerint csak a nyári szünet után kerül sor, társulási ülésre.  
 
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 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Munkaterv módosítása  
 

43/2016. (V. 27.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
tanácsa 2016. évi munkatervét az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
A Társulási Tanács júniusi soros ülésének időpontját 2016. 
június 10. napjáról 2016. június 17. napjára módosítja.  
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Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Javaslom a 2. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely a Dél-
Békési Jövőkép Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolója tárgyában 
készült.  
A Kft-t megalapítottuk, a törzstőkéjét összeadtuk, ha jól tudom ezzel kapcsolatosan 
voltak megjegyzések a bizottsági ülésen. Ezt majd a bizottság elnöke ismertetni fogja. A 
határozati javaslat arról szól, hogy elfogadjuk ezt az egyszerűsített mérleget. 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném javaslatukat ismertetni.  
 
P e l l e    István Nagykamarás polgármestere: A Pénzügyi Bizottság javasolja a 
határozati javaslat elfogadását, annyi kiegészítéssel, hogy a településeknek júniusig van 
lehetőségük megfizetni a települési hozzájárulást, ezt az alapszabály is addig 
megengedi. Erre felhívnám a települések figyelmét.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: A Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft.-nek a 
tevékenységének az időszaka ezután jön igazán, amikor a Calendula Tervvel 
kapcsolatosan is elkezdődnek a projektek illetve a Területi Operatív Programon belül, 
hogy ha olyan projektek lesznek, amelyben közreműködő partnerként szerepelünk.  
 
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, 
azzal a kiegészítéssel, hogy a településeknek júniusig van lehetőségük megfizetni a 
települési hozzájárulást, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Dél-békési Jövőkép Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadása  
 

44/2016. (V. 27.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. 2015. évi 
beszámolóját az alábbi adatokkal javasolja a taggyűlésnek 
elfogadásra: 
- Egyező eszköz-forrás oldal: 2.766 e Ft 
- Mérlegszerinti eredmény: -102 e Ft 
 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a taggyűlésen jelen 
határozatban foglaltakat képviselje. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
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V a r g a    Gusztáv elnök: Javaslom a 3. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely a 
munkaszervezeti feladatok ellátására kötött megállapodás módosítása tárgyában készült.  
 
A jogszabály alapján a Kincstár hívta fel a figyelmünket arra, hogy a Többcélú 
Kistérségi Társulás nem működhet úgy, hogy alkalmazottja van. A Többcélú Kistérségi 
Társulás munkaszervezeti feladatait a székhely település Polgármesteri Hivatalának a 
köztisztviselőinek kellene ellátni, vagy megállapodás alapján más szervezetnek, önálló 
alkalmazottja nem lehet. Nálunk Kálmán András alkalmazottja a Többcélú Kistérségi 
Társulásnak, eddig a Társulás költségvetéséből fizettük a bérét. Véleményünk szerint a 
munkájára továbbra is szükség van, hiszen a településeken, a civil szervezeteknek, 
önkormányzatoknak végzi elsősorban a Vidékfejlesztéssel kapcsolatos pályázatokat. Így 
azt az áthidaló megoldást javasoljuk, hogy a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalba 
vesszük fel Munkatörvénykönyves állományba, és a Társulás pedig az eddig erre szánt 
pénzt átadja nekünk a Munkaszervezeti ellátásokhoz szükséges összegre. Tehát pont 
annyi pénzt, amelyet Kálmán András bérére fordítottunk.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérném javaslatukat ismertetni.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, javasolja a határozati javaslat elfogadását. Kálmán András munkájára 
természetesen szükségünk van.  

 
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 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Munkaszervezeti feladatok ellátására kötött megállapodás módosítása 
 

45/2016. (V. 27.) 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 
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V a r g a    Gusztáv elnök: Simonka György országgyűlési képviselő úr jelen van az 
ülésen. Ha valakinek van közérdekű témája, az felteheti. 
 
Mi képviselő úrral arról beszélgettünk néhány polgármester kollegámmal az ülés előtt, 
hogy van egy bejelentése a Kormánynak, miszerint emelni fogja a 
Kormánytisztviselőknek a bérét. Nekem ez Mezőkovácsházán külön öröm, hisz 
Kormányhivatalban sokan dolgoznak, tehát sok pénz fog többletként érkezni 
Mezőkovácsházára. De ugyanakkor azokat a köztisztviselőket, akik viszont nem a 
Kormányhivatalnál dolgoznak, hanem a Polgármesteri Hivataloknál, őket ez egy kicsit 
elkeserítette. Hiszen azt mondják ők is, hogy 8 év óta a köztisztviselői illetmény alap 
nem volt emelve, így az ő bérük sem emelkedett. Kérdezem, országgyűlési képviselő 
úrtól, hogy tud-e olyan Kormányzati tervről, hogy esetleg az ő bérük is emelkedne? 
Vagy mi keressünk helyben erre megoldást. Kapott minden polgármester egy levelet a 
köztisztviselői szakszervezetnek az elnökétől miszerint sztrájkra szólítja fel a 
köztisztviselőket ezzel kapcsolatban, hogy az ő bérük is emelkedjen.  
Erről az országgyűlési képviselő úr tud valamit?  
 
S i m o n k a  György országgyűlési képviselő: Nem tudok. 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Az üzenet értéke ennek az intézkedésnek az, hogy a 
Kormány megbecsüli az alkalmazottait. Nem tudom, hogy mindenkinek a saját 
településén mennyire van forrás arra, hogy a saját köztisztviselőiteket támogatni 
tudjátok. Biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb őket is eléri ez a béremelési hullám.  
Kérdezem, hogy erről kinek mi a véleménye? 
 
M a z á n    Attila Almáskamarás polgármestere: Nálunk ezt úgy fogalmazták meg, 
hogy az újszülöttet azonnal támogatjuk, aki 8-25-30 éve ott dolgozik, annak nyilván 8 
éve be van fagyasztva a bére. Egy önkormányzatnak, amikor 25-30 éve ott dolgozó 
köztisztviselőnek 129.000 Ft-ra kell kiegészíteni a bérét, ez önmagában is méltatlan. 
Tudom, hogy elkeseredéssel vannak, hiszen tervben az volt, hogy 2015. június 1-től az 
életpálya modell be lesz vezetve. Senki nem irigy a pedagógusok bérének emelésére, 
sem a rendvédelmi dolgozókéra, de még tudnám sorolni tovább. Nyilvánvaló, hogy van 
mindannyiunkban egy elkeseredés. Bízzunk benne, hogy ezzel lesz valami kezdve a 
későbbiekben. A brigádvezetői bér lassan ott fog tartani a köztisztviselői bérnél. Nehéz 
így egy hivatalban, felelősségteljes köztisztviselőkben a lelket tartani.  
 
V a r c h ó    István Végegyháza polgármestere: Van egy elkeseredettség inkább, ami 
arról szól, hogy az ő munkájukra hosszú távon nincs szükség. Ezeket valamilyen módon 
kezelni kell. A legjobb megoldás erre az lenne, amit említettél, hogy saját erőből 
megpróbáltunk emelni. Lehet, hogy vannak olyan önkormányzatok, amelyek ezt meg 
tudják tenni. Van a számlánkon pénz, de kevés ahhoz, hogy  bármit megtudjunk tenni, 
de néha sok ahhoz, hogy hozzáférjünk olyan forrásokhoz, ami egyébként nagyon 
szükséges lenne. Ez Végegyháza esetére vonatkozik. Annál is inkább így van ez, mert 
az utóbbi időben azért erről sem beszélünk, de nem is tudnak róla, de jelen van az 
életünkben. Fizessünk be 5,5 millió Ft-ot a Vízműnek, hogy tudja üzemeltetni az ellátó 
rendszerünket, fizessünk az ügyelethez többet, hogy tudjon működni az ügyelet stb. Ezt 
már Végegyháza, nem tudja átvállalni.  
 
5 település van ebből a térségből a Gyulai Vízmű Kft-nek a dolgaiban. Kérném a 
segítségét az országgyűlési képviselő úrnak abban, hogy vannak olyan részei ennek a 
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tartozásnak illetve hiánynak, amit ránk akarnak ,,verni”, ilyen például a vezetékadó. 
Egy olyan kérésünk lenne, hogy próbáljunk már meg ebben a dologban eljárni, vagy 
tapogatózni, hogy van-e lehetőség arra, hogy ezt a fajta adónemet, megszüntetni vagy 
csökkenteni.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Amikor volt az az omminózus két hónappal ezelőtti ülés 
Gyulán, ott megfogalmazódott egy levél, javasolták, hogy azt jutassuk el az 
országgyűlési képviselő úrhoz. A mi Képviselő-testületünk a határozatot el is fogadta, 
és én el is juttattam azt a levelet a képviselő úrnak. Ígérte is, hogy ebben segíteni fog, de 
azt javasolta, hogy mi is kezdjük el a másik irányból a segítséget keresni. A legutóbbi 
ülésen talán úgy beszéltétek, hogy a Vízmű szakmai szerveken keresztül ő is elindítja 
ugyanezt a dolgot. Amit Csürhés István Kaszaper polgármestere elkezdett, abban is van 
reláció, hogy ez a gazdasági társaság automatikusan áthárította ránk önkormányzatokra, 
a költségeket. A képviselő úrnak is az volt a javaslata, hogy mi, az 5 település a 
településeknek a lakosságszáma már van egy olyan nagy, hogy mi már ezzel tudnánk 
nyomást gyakorolni a Gyulai Vízmű Kft-re, hogy ne az legyen a megoldás, hogy ha 
bármi plusz költség van, akkor odaadja a településekre, hanem az első lépés az legyen, 
hogy belső átszervezéssel, takarékossággal. Tudom, hogy Csürhés István Kaszaper 
polgármestere ebben dolgozik, ebben az irányba is el kellene menni. A 
rezsicsökkentésnek pont ez volt annak idején az egyik célja, hogy nem engedi meg a 
jövőben azt, hogy a szolgáltatók automatikusan a lakosságra hárítsák a költségeket és ők 
utána bért emelnek és utaztatják a dolgozóikat stb. Tehát vannak olyan költségek ebben 
a vízdíjban, amit szerintem jobban meg tudna spórolni. Tehát ebben az irányban is 
gondolkodjunk.  
 
V a r c h ó    István Végegyháza polgármestere: Rendben van, minden irányba 
gondolkodunk. Csürhés István Kaszaper polgármestere ment mélyre ebben a dologba. 
Mi, viszont akik jelen voltunk a legutóbbi taggyűlésen, ott Kaszaper kivételével 
elfogadta minden határozati javaslatot, amit előterjesztettek. Mindenki ezt tette meg, 
kényszer pályára lettünk állítva. Nagyon úgy néz ki, hogy a Gyulai Vízmű Kft. részéről 
két alternatíva van, az egyik, hogy elfogadjuk ezt a történetet, a másik, hogy nem 
kimondva ugyan, valószínűleg nem szándékosan, de az önkormányzatok megpróbálnak 
más irányba gondolkodni.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: A béremeléssel kapcsolatban, ha 
béremelés van, akkor mindig van feszültség is. Annyi pénz nincsen, hogy elég legyen 
azoknak, akiknek kell, azoknak sem, akiknek emelik a bérét, és azoknak sem, akik 
kimaradnak belőle. Látja mindenki, hogy egyik helyen van béremelés és az is kevés, 
ilyen például a pedagógusok esete. Akkor mit szóljanak a szociális ágazatban dolgozók, 
akik méltatlan munkát végeznek, és rengetegen dolgoznak az Államnál. Ahhoz kellene 
egy olyan Állam, akinek annyi pénze van, hogy minden területen egyszerre meg tudná 
emelni legalább duplájára a pénzt, hogy legalább érezzék a megbecsülést az emberek. 
Ez nem áll rendelkezésre, hogy minden egyes helyen meg tudja emelni az Állam a 
pénzt, az önkormányzatnál is. Terv az, hogy a ciklus végéig, mindenhol életpálya 
modellt vezessen be, rendvédelmi, egészségügyi dolgozókon keresztül a szociális 
ágazatban és az önkormányzatoknál dolgozók esetében is. Nem egy egyszerű dolog ez. 
Nem olyan bonyolult megoldani, csak pénz kellene, csak ennek az országnak jelen 
pillanatban nincs ennyi pénze, amit erre felhasználhatna. A terv az, hogy ezt 
megpróbálják megvalósítani, de ahhoz kellenek még a 2017-es évi számadatok. A 2016-
os számadatoktól nem remélek túl sokat. Ezért most ebben az évben a gazdaság nem tud 
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olyan szinten bővülni és pörögni, mint a tavalyi évben. A 2017-es vállalkozásokhoz, 
amit most már látunk a költségvetésből előremutató, és, hogy mindenhol meglesznek a 
béremelések. Nem tudok olyan helyet mondani, ahol ne ezt mondanák. Dolgozik rajta a 
Kormány, hogy ezt megoldja, csak pénz híján vannak, de ezt is meg fogják tudni oldani, 
remélem a ciklus végéig.  
 
Az ügyeleti rendszerhez elhangzott, hogy plusz pénzt kell tenni. Valahol nem tesznek 
bele, és ez által nem volt megfelelő ügyeleti rendszer. Azt kell eldönteni, hogy kinek 
mennyire fontos az ügyeleti rendszer. Sok helyen megoldották úgy, hogy nem 
foglalkoztak az ügyeleti rendszerrel, ha valaki megbetegszik, problémája van, akkor 
beültetik az önkormányzati autóba vagy megoldják maguk és elviszik Gyulára, vagy 
ahova szükséges. De ha egy jó ügyeleti rendszert akarunk, akkor viszont arra áldozni 
kell, meg kell nézni, hogy kinek mennyi pénz áll a rendelkezésre a költségvetéséből, és 
ha áll, akkor áldozni kell rá. Az ügyeleti rendszert csak közösen lehet fenntartani.  
 
A víz kategóriájába értem én ezt és én is nagyon furcsának tartom azt, hogy ugyanaz 
történik most a Gyulai Vízmű Kft-nél, mint rezsicsökkentés előtti időszakban. Hiszen 
akkor azt mondták, hogy voltak olyanok, akik úgy vették át az Államtól, hosszú éveken 
keresztül működtették a vezetékeket, gázt, garantálva volt nekik, hogy hány % lesz 
nekik a nyereség. Most itt ugyanez történik. A Kormánynak nem ez volt a szándéka. A 
nagy Alföldvíz, azért ezt nem is teszi meg. Van 5 település ebben a Gyulai Vízmű Kft-
ben, pontosan nem emlékszem, hogy mi volt a célja, hogy miért volt jobb, mint az 
Alföldvíz, de biztosan megvolt az ok rá.  De ma mi a célja annak, hogy itt szenved az 5 
település, hogy egy 1.400 fős települést 5 millió Ft-tal sújtanak. Az, hogy Csürhés 
István Kaszaper polgármestere olyan botrányt csinált a korábbi Kistérség bizottsági 
ülésén, hogy Dr. Varga Lajos polgármester úr rosszul lesz tőle. Nekünk hiányzik ez? 
Menjetek oda, ahol egyébként ezt nem kell megfizetni. De ehhez nem elég István 
nekem ezt elmondani. Üljetek össze, hozzatok egy olyan döntést és lépjetek át oda, ahol 
ezt nem kell megfizetni. Varga Gusztáv elnök úr adott egy papírt, hogy ennyibe kerül 
nekik az, hogy a Gyulai Vízmű Kft-ben prémiumokat osztanak. Nem tudjuk hány ember 
dolgozik, de nagyon kevés Végegyházi, Kaszaperi illetve Mezőkovácsházi. Már ebből, 
amit csak ti pluszba fizettek a lakosságon felül, abból már nem kis apparátust lehetne 
fenntartani. Ráadásul úgy csinálja az Alföldvíz Kft., hogy nem kér plusz pénzt, hogy 
innen viszik el alólunk a vizet és máshol adják el, tehát sokkal nagyobb a költsége. Itt 
pedig itt viszik el a vizet és itt is hasznosul. Kaszapert is sok millió Ft-tal sújtják, és nem 
tud ezért most hitelt felvenni a beruházásához, vagy éppen nem tud belemenni egy 
olyan vállalásba, ami szükséges, ahol meg fogják kérdezni, hogy milyen módon fogja 
fenntartani. Ez a következő évben sem fog csökkenni ez az összeg. Üljetek össze, és 
hozzatok egy olyan döntést, hogy visszaléptek az Alföldvíz Kft-be. Nincsenek rátok 
tekintettel, akkor ti miért vagytok rájuk tekintettel. Én nem tudom a megoldást, és abban 
sem vagyok biztos, hogy tudjuk az idei évet kezelni. Mert Varga Gusztáv elnök úr 
levele arról szólt, hogy azért, mert ezt a költséget ,,ráverik” a Belügyminisztérium adjon 
már plusz forrást. Lehet, hogy mondjuk eltudunk intézni 10 millió Ft plusz forrást, de 
lehet, hogy ezt a pluszt eltudtuk volna másra is intézni. Ezt a költséget jövőre is be kell 
állítani a költségvetésbe. Tegnap volt egy gyűlés a Megyeházán. Két dolgot fognak 
vizsgálni, referencia, fenntarthatóság. A fenntarthatóság mondjuk a bölcsődében, hogy 
hány gyerek és mennyiből. Ha ma nem döntötök erről pontosan, akkor a Nonprofit Kft-
nek a tavalyi elfogadásához tennék egy javaslatot jegyző asszony, lehet, hogy el is 
tudnátok fogadni, mert elég sokan jelen vagytok ahhoz, hogy szóbeliként el tudjátok 
fogadni, hogy referencia hiánya lesz a cégnek. Lehet referencia hiányt pótolni azzal, 
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hogy mondjuk megengedné a Kistérség, hogy a Társulásba maximum 49 %-a erejéig 
bejöjjön egy Nonprofit vagy civil szervezet, aki tud hozni referenciákat, adatokat. 
Esetenként fenntarthatóság, csinálta ezt a Kistérség egy 615. programot sok pénzzel, és 
ha most az Alapítvány nem vállalja át tőletek, akkor ebbe nektek is pénzt kellene 
beletenni. Ennél fontosabb dolgokra sincs pénz.  
 
Azt mondjuk béremelés, tudjuk, hogy baj van, nem csak itt, máshol is. Meg kell oldani, 
azon vagyunk.  
Az ügyeleti rendszernek örülni kellene, hogy van egy normális ügyeletünk.  
A vízzel kapcsolatosan pedig ha tud valaki jobb megoldást, akkor legyen.  
 
N a g y    Béla Medgyesegyháza polgármestere: Abszolút egyetértek azokkal, 
amelyeket képviselő úr elmondott, valamint Csürhés István polgármester úr 
törekvéseivel. Én is javasoltam, hogy éljünk egyfajta felterjesztési joggal, ugyanakkor 
belátom, hogy az sem megoldás, hogy mindent tolunk tovább a Kormány 
költségvetésre. Nekünk meg kell találnunk azt a fajta tulajdonosi technikát, amellyel 
nem szállhatnak a fejünkre ezek a szolgáltatók. Megnéztem a szerződést illetve egyéb 
dolgokat, egy nagy problémát látok, és ezen kellene változtatni. Nem tudom kinek a 
sugallatára, vagy kinek a javaslatára, a baj ott lett, onnan keletkezett, hogy a Gyulai 
Közüzemnek nem kellett megküzdenie azért, hogy nálunk szolgáltathassanak, hanem a 
valakinek a hatására úgy jött létre ez a csatlakozás, hogy valaki azt a tippet adta 
egyenként az önkormányzatoknak, hogy be kell fizetni X Ft üzletrészt, és onnantól 
kezdve nem kell versenyeztetni, hanem már a mi cégünk fog szolgáltatni. Egyetlen egy 
kivezető utat találok. Társaság keretein belül, hogy tudunk megoldást találni. Ők olyan 
erő fölénnyel rendelkeznek és sajnos nem lehet semmifajta kisebbség védelmi biztosító 
technika, de ezzel akkor nem foglalkozott senki, már túl vagyunk rajta. A Gyulaiak 
nekünk ebben nem lesznek partnereink, hiszen ők abban érdekeltek, hogy a társaság 
minél több pénzt vegyen el tőlünk, több pénzt legyünk kénytelenek belefizetni. Egyetlen 
egy megoldás van, hogy ha a mi Képviselő-testületeink úgy döntenek, hogy 
versenyeztessük meg a szolgáltatást. A verseny a megoldás, és ha az Alföldvíz jobbat 
fog ajánlani, akkor megyünk oda. Ha ezt ti is így gondoljátok, akkor csinálni kellene 
egy előterjesztést, amelyet minden Képviselő-testület megtárgyalna, megvitatna. A 
Gyulaiak eddig úgy szereztek meg bennünket, hogy a verseny mellőzésével. Ennek 
isszuk meg a levét, most ők diktálnak.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Csürhés István polgármestertől kérdezem, hogy ti dolgoztok 
akkor ezen az ügyön? 
 
C s ü r h é s    István Kaszaper polgármestere: Nem tudom, hogy van-e értelme 
dolgozni rajta. 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Véleményem szerint csak kellene. Az 5 településnek le 
kellene ülni és az sem baj, hogy ha erre a megbeszélésre meghívnánk a Gyulaiakat is. 
Mondjuk el az információkat, mit szeretnénk. Az biztos, hogy egységesen biztosan 
nagyobb erő van bennünk, mint ha külön-külön tennénk valamit.  
 
C s ü r h é s   István Kaszaper polgármestere: Pont egy hete volt ülés, megbeszéltük 
előtte, hogy próbálunk tenni valamit, amit lehetne lépni a gyűlésen. 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Aznap reggel szóltak. 
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C s ü r h é s   István Kaszaper polgármestere: Mindent megszavazott, rajtam és Farkas 
Sándor polgármester úron kívül senki nem mondott semmit. Ezek után mit lépjek.  
 
N a g y   Béla Medgyesegyháza polgármestere: Nem volt értelme, mert hiába nem 
fogadunk el 5-en semmit ugyanúgy keresztülmegy mindenen, körülbelül 70 %-al. Aki 
egy társaságban az 51 %-ot birtokolja, ha csak nincsenek ilyen kisebbségvédelmi 
technikák beépítve, akkor  visz mindent. 
 
C s ü r h é s    István Kaszaper polgármestere: Sajnos sok idő nincs rá, körülbelül 45 
nap. Az Energiahivatalnál sok melléklet engedélyezés alatt van, tehát nincs jóváhagyva. 
A mellékleteket meg kell nézni, hogy hogyan lett jóváhagyva. Gyorsan kell lépnünk. Az 
Alföldvíz mindent átvállal. A vízóra cserét is átvállalja, a közműadót ő fizeti. 
Tulajdonképpen nem csak a kicsik kerültek ,,harapófogóba” hanem a nagyok is.  
 
V a r g a     Gusztáv elnök: Véleményem szerint üljön le az 5 település, az Alföldvíznél 
is van olyan, hogy olyan költségeket számít fel, amit a Gyulai Vízmű Kft. nem. 
Mérlegre kell tenni, hogy mi a fontos, és az átszervezés pedig nem egy egyszerű dolog. 
Járjuk körbe a dolgot. 
 
C s ü r h é s    István Kaszaper polgármestere: Kondorosnak nagyon rossz minőségű a 
vize. 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Arra kérem Csürhés István polgármester urat, hogy beszélje 
meg a jegyző asszonyával és hívjon össze bennünket tanácskozásra a jövő héten. 
 
Visszatérnék a köztisztviselői illetményre. A képviselő úr nem bíztatott bennünket 
semmivel. Az idei évre még ígérvény sem fog tudni elhangozni, hanem a 2017. évi 
teljesítési adatokat kell látni. Azon gondolkozzunk, vegyük számba azt, hogy mi az, 
amit tudnánk adni a saját köztisztviselőinknek helyben. Esetleg nem csak bér jellegű 
dolgot.  
 
C s ü r h é s    István Kaszaper polgármestere: A 4.500 feletti település abban a 
helyzetben van, hogy talán tud adni valamit. Nekünk nincs semmi pénzünk, itt van a 11 
millió Ft. Nálunk ez szóba sem kerülhet. Nincs miről beszélni, hülyeség. Aki erről tud 
beszélni azok a nagyobb települések. A 2.000 fős illetve a kisebb településekre a 
munkaerő jut, aki jut. A Kormányhivatal nagyon jól el van illetve a székhely 
települések, mert a munkahely nagy részét kiszedték. A munkaerő nagy része ott 
dolgozik jó fizetésért, felkészültebbek, ezek az emberek pedig 2.000 fő alatt ülünk a 
lakossággal szemben. Egy köztisztviselőnek érteni kell három-négy dologhoz, nálunk 
bejön, nem fogja le a biztonsági őr.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Akkor mit tegyünk ebben az ügyben? 
 
C s ü r h é s    István Kaszaper polgármestere: Én nem tudok tenni semmit. Azt 
kérnénk, hogy akik kisebb települések meg kellett volna fordítani. Akik lent ülnek és 
nincsenek megerősítve, jegyzőstől, kiemelt pénzügyestől, utána könnyű ,, púposkodni”. 
Nekem ha kell valami a Gyulaiakkal szakembert kell fogadni 500.000 Ft-ért, holott van 
egy olyan település ahol tele van három jogásszal, össze tudnak hozni egy pénzügyi 
tervet. Nekünk külön szakértőt kell fogadni mindenre. 
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V a r g a   Gusztáv elnök: Azt azért nem szeretném, hogy ha ez bennünket 
településeket szembe állítana. Nekünk a költségvetési törvényben meg van szabva, hogy 
a településen mekkora létszámot foglalkoztathatunk. Nekem is mondják a kollegáim, 
hogy kevés ez a létszám. Ugyanabban a cipőben járunk mindannyian, és mindenhol 
elégedetlenek a köztisztviselők.  
 
M a r j a i     János Battonya polgármestere: Köszönöm a Kistérségnek, hogy ide 
helyezte ezt a mai taggyűlést. Amelynek apropója, hogy ma nálunk Városnap van.  
Mindenkit szeretettel várok a 10 órakor kezdődő Ünnepi Képviselő-testületi ülésünkre, 
amely a Kultúrházban kerül megrendezésre. Akinek ideje engedi, sétáljon át és 
tiszteljen meg bennünket a jelenlétével. Természetesen nekünk elég sűrű programunk 
van, oda is várunk mindenkit szeretettel. Ma inkább a dallamos zenéé, holnapi nap 
folyamán a mulatós zenéé lesz a főszerep, de aki mélyebb dolgokra kíváncsi, az a 
Molnár C. Pál emlékházban kiállítást tekinthet meg. Tehát mindenki megtalálhatja a 
magának kedvező programot.  
 
Bennünket megtisztelnek megyei vezetők is, most is jelezték, hogy érkezni fognak. 
Beszélgettünk az ülés előtt az ÁFT rendszerről. Azt, aki valamennyire dolgozott a 
közszférában az igen erősen felforgatja főleg a kis települések dolgait. Nem tudom, 
hogy a Kormánynak mi a szándéka pontosan, de valószínűnek tartom, hogy bevezeti és 
utána teszi helyre. Mert aztán fogja tudni, hogy mi lesz a köztisztviselőkkel. Úgy 
gondolom, hogy azok a feszültségek, amelyekről beszélünk az csak azután fog jönni. Mi 
1992-ben milyen jól jártunk, mert a bértáblával bennünket felraktak a normál szintre. A 
vidéki települések mindjárt a Pesti szintre kerültek. Úgy gondolom, hogy a mi 
dolgozóinknak is úgy fogom én is kommunikálni, hogy türelemmel várni kell egy kicsit. 
Nekem a nyugdíjba vonuló szakácsnő pont annyit keres, mint a kezdő, és pont annyit, 
mint a startmunkaprogramban a brigádvezető. És ő 600 gyermeknek főz és felel is ezért. 
Azt is értem, amit Csürhés István polgármester úr mond, mi igyekszünk úgy megoldani 
ezt a dolgot, hogy igyekszek karácsony előtt egy kicsit adni. Olyan juttatást adni a 
dolgozóknak, ami ezt a feszültséget valahogy kezeli. Azt viszont már megértik az 
emberek, hogy nincs több. De a gesztust mindig elfogadták.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Erre szerettem volna mindenkit megkérni, hogy próbáljunk 
meg addig is, amelyik önkormányzat tud, gyűjtsük össze, hogy milyen gesztusokat 
tudnánk tenni a köztisztviselők felé, ami nem feltétlenül pénz jellegű. Valamennyi 
fürdőbelépőt szívesen felajánlanék akár a Járás összes települése köztisztviselőinek. 
Többek között ilyenre is gondolok. Minden településünkön van egy kis várakozás, 
elégedetlenség a köztisztviselők oldaláról ebben. Próbáljunk valamit tenni ennek 
érdekében.  
 
C s ü r h é s   István Kaszaper polgármestere: Visszatérnék a Vízműre. Június 1-től 
nem tudjuk üzemeltetni, mert erre az évre még 16 millió Ft van Kaszapernek. Ebbe a 
helyzetben lesz Végegyháza is, illetve még lehet, hogy Mezőkovácsháza és Bánhegyes 
is. Hétfőn megyek iratbetekintésre az Energiahivatalhoz, minden anyagot ki fogok 
kérni, amit ott van. Az iratbetekintés során az is ki fog derülni, hogy mi van beadva és 
mi van engedélyezés alatt. Nagyon sürgősen lépni kell, mert 45 nap és bennünket 
csődbe visznek. Jövő hét szerdáig ebben az ügyben össze kell ülni, áttekinteni, és utána 
leülni a Gyulaiakkal.  
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S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Ki mondta azt neked, hogy a 
településnek a következő félévben megint 16 millió Ft-ot ki kell fizetni? 
 
C s ü r h é s   István Kaszaper polgármestere: Ez le van írva az Üzleti Tervükbe. 
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Ezzel tönkre tesznek 
önkormányzatokat.  
 
C s ü r h é s   István Kaszaper polgármestere: Az első 11 millió Ft az első hét hónap. A 
következő évben ismételten 12 millió Ft. 
 
S i m o n k a     György országgyűlési képviselő: Az Alföldvíz mivel indokolja, hogy 
nála nem kell fizetni?  
 
C s ü r h é s    István Kaszaper polgármestere: Ő minden technikai cserét megoldottak 
a saját költségükre.  

 
V a r g a   Gusztáv elnök: A szolidaritást érvényesítik. Javaslom, hogy szerdai napra 
legyen összehívva az 5 település. 
 
C s ü r h é s    István Kaszaper polgármestere: A titkárnő meg fogja írni a levelet. 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Köszönjük szépen. 
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Június 17-én lesz Kistérségi Társulási 
ülés. Azt kérném, hogy az elnök úr bízza meg a Területfejlesztési Bizottságot, hogy 
mérjék fel annak a lehetőségét, hogy milyen pályázatokhoz tudnak csatlakozni ezzel a 
Nonprofit Kft-vel. Ebben van humán erőforrás fejlesztés, illetve egyéb más is. Ma már 
látszanak a kiírások. Ehhez képest pedig olyan civil szervezeteknek a bevonása illetve 
akár befektetőnek a bevonása, aki maximum 49 % erejéig belépne, a döntés pedig 
mindig a Kistérségi Társulásnak a kezében legyen. A referenciák nélkül egy nullás Kft. 
nagyon nehezen fogja tudni megvalósítani. Vannak olyan civil szervezetek, akikkel 
érdemes lenne koalícióra lépni, konzorciumot alakítani. Meg kell bízni a 
Területfejlesztési bizottságot, hogy ezzel kapcsolatosan készítsen előterjesztést.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: A 2. sz. előterjesztésnek lenne még egy határozati javaslata. 
Miszerint keressük meg annak a lehetőségét, hogy ez a Nonprofit Kft. olyan tulajdonosi 
körrel bővüljön, aki a későbbi pályázat szempontjából illetve a referencia szempontjából 
milyen civil szervezetek, befektetők bevonása indokolt a Kft-be. 
 
Kérem, aki ezzel a javaslattal egyetért, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Dél-Békési Jövőkép Kft. pályázatokhoz csatlakozása, illetve a Kft-be civil 

szervezetek, stb. bevonásának vizsgálata 
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