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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. június 17-
én 9 órai kezdettel megtartott soros ülésén.  

 
 
Az ülés helye: Mezőkovácsházai Polgármesteri Hivatal  

földszinti tanácskozó terme  
           
 
Jelen vannak:Varga Gusztáv elnök  Mezőkovácsháza polgármestere 
 Varchó István                       Végegyháza polgármestere  
 Pál-Árgyelán Elvira  Pusztaottlaka polgármestere 
                        Dús Ildikó  Magyardombegyház polgármestere 

Farkas Sándor  Nagybánhegyes polgármestere 
Lantos Zoltán  Kevermes polgármestere 
Magyar Zsolt István  Kisdombegyház polgármestere 
Borsodi János Battonya alpolgármestere 
Mazán Attila Almáskamarás polgármestere 
Dr. Nagy Béla   Medgyesegyháza polgármestere 
Pelle István  Nagykamarás polgármestere 
Süli Ernő  Kunágota polgármestere 

                         
 
Távolmaradásukat bejelentették: 

Fehérné Andorka Ildikó Dombiratos polgármestere 
Csürhés István  Kaszaper polgármestere 
Krucsai József  Medgyesbodzás polgármestere 
Sódarné Varga Gyöngyi  Magyarbánhegyes polgármestere 
Mitykó Zsolt  Mezőhegyes polgármestere 
Dr. Varga Lajos   Dombegyház polgármestere 
 
 

Jelen volt még: Simonka György országgyűlési képviselő 
                           Dr. Szilbereisz Edit munkaszervezet vezetője 
                           Béni Attila Járási Hivatal vezetője 
                           Dr. Dankó Alpár ügyeletvezető 
                           Kovalik Angéla intézményvezető 
                           Majorné Balla Ildikó főtanácsos 
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                           Dr. Malatyinszki Szilárd Calendula Terv előkészítésének felelőse  
 Bontovics Krisztián Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság 

külsős bizottsági tagja 
                           
     
V a r g a   Gusztáv elnök: Köszöntöm az ülésünkön megjelent Társulási Tanács tagjait, 
Béni Attila Járási Hivatal vezetőjét, Dr. Szilbereisz Edit munkaszervezet vezetőjét 
valamint a meghívott vendégeket.  
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 18 tagjából 12 fő jelen van. Fehérné Andorka 
Ildikó Dombiratos polgármestere, Csürhés István Kaszaper polgármestere, Krucsai 
József Medgyesbodzás polgármestere, Mitykó Zsolt Mezőhegyes polgármestere, 
Sódarné Varga Gyöngyi Magyarbánhegyes polgármestere és Dr. Varga Lajos 
Dombegyház polgármestere távolmaradásukat bejelentették. 
 
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 12 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 12 fő) 
Tárgya: Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 

47/2016. (VI. 17.) sz. TT. határozat 
 
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2016. június 17-i soros 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 12 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 12 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása 
 

48/2016. (VI. 17.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2016. június 17-i soros ülése napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 

 
1.) Szakmai és pénzügyi beszámoló a központi orvosi 
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ügyeleti ellátás működtetésének éves tapasztalatairól 
Előadó: Dr. Dankó Alpár ügyeletvezető 

                   Varga Gusztáv elnök 
 
2.) Előterjesztések  

 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Mivel Dr. Dankó Alpár doktor úr úton van még, ezért 
javaslom, hogy vegyük előre ,, a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Család – 
és Gyermekjóléti Központ 2016. első félévi szakmai tevékenységeiről, tapasztalatairól” 
szóló beszámolót. 
 
Mindannyian tudjuk, hiszen volt már napirend a Társulási Tanács előtt, hogy a 
jogszabályváltozások miatt, 2016. évtől a családsegítésben és a gyermekjóléti ellátásban 
változás állt be. A Gyámhivatalok illetve a települési szolgáltatók közé beépült egy 
újonnan létrehozott szervezet, melyet a jogszabály a Járás székhely település valamely 
intézményéhez telepített. Ez itt lett nálunk a Humán Szolgáltató Központ. A feladata az, 
hogy a településeken már azokat a családokat, gyermekeket, akik eljutottak egy olyan 
szintig, ahol nagy valószínűséggel hatósági intézkedésre fog sor kerülni, akkor ott 
azokat az eseteket megvizsgálja, segítsen a települési dolgozóknak. Ott lássuk el a 
feladatot, vagy Gyámhivatali eljárásban megfelelően előkészítve legyenek az ügyek. Ez 
az első évben egy sor koordinációt igényelt. Az anyagból kitűnik, hogy voltak 
nehézségek. Egyszer-kétszer ,,fejmosást” is kaptunk a Megyei Kormányhivataltól. 
Ennek egy része véleményem szerint nem volt jogos, de pontosítottuk, és azóta azt az 
intézkedést tartottuk jónak, hogy a mi központunk dolgozói, rendszeresen tanácskoznak 
hetente a Gyámhivatalnak az illetékes vezetőjével, havonta egyszer pedig összehívják a 
Járás egész területén dolgozó kollegákat a településekről. Nagyon egységes eljárás rend 
sablonok alapján kellene, hogy dolgozzanak ahhoz, hogy minél gyorsabban történjen ez 
a felfelé áramlás. Tavaly volt egy konferencia, amikor Béni Attilát beiktatták, itt 
tartották, hogy gyakorlatilag ezeknek az intézkedéseknek a célja az, hogy a nagy bajt 
megelőzzük. Lehet látni az anyagból, hogy 538 fő szerepel a gondozásukban, és ezeket 
minden településen havonta legalább háromszor meglátogatják. A velük kapcsolatban 
álló emberekkel konzultálnak, tehát igen nagy munka ez a mi számunkra. Mivel ti nem 
adtátok át a saját településetekről a szolgálatban dolgozó embereket, hanem 
megtartottátok, gyakorlatilag új embereket kellett nekünk felvenni, ez is okozta év 
elején a nehézséget.  
Nagyon köszönöm Béni Attila Járási Hivatalvezető úrnak illetve a Járási Hivatal 
Gyámhivatal osztályának a segítségét. A települések biztosították azt a helyiséget, az 
infrastruktúrát, amellyel a kinti munkát el tudják végezni a munkatársaim. Ezt mi 
februárban végig jártuk az alpolgármester urakkal. Azt tapasztaltuk, hogy a feltételeket 
többé-kevésbé minden településen biztosították, még menet közben kis finomításokat 
kell még tenni. A lényeg az, hogy legyen, ahova le tudjanak ülni, internethez, 
számítógéphez hozzá tudjanak jutni, illetve legyen egy olyan helyiség, ahol elvonultan 
tudnak a családokkal illetve a gyerekekkel konzultálni. Ez azoknak a 
legszerencsétlenebb helyzetben lévő gyerekeknek, családoknak segítség, akik már azon 
a határon vannak, hogy hatósági intézkedés folytán nevelésbe, védelembe vételre, vagy 
a családból való kiemelésre kerülnek. Meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy 
egyrészt akinek szükséges az kikerüljön a családból, másrészt, hogy ha még javítható a 
családon belül, akkor a ti munkatársaitok ezt megtegyék.  
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Kovalik Angéla intézményvezetőtől kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni, 
a beszámolóval kapcsolatosan? 
 
K o v a l i k   Angéla intézményvezető: Köszönöm szépen. Elnök úr egy igen részletes 
összefoglalót tartott. Annyit szerettem volna kiemelni, és itt már elhangzott. Év elején 
335 gyermek iratanyagát vettük át. Akkor azt mondtam, hogy felülvizsgáljuk és nyilván 
az iskolai hiányzások miatt valószínűsíthető, hogy ez a gyerek szám csökkenni fog. 
Sajnos ez a gyermek szám 538 főre nőtt. Amit az elmúlt félév során tapasztaltunk a 
településen és a beszámoló is tartalmazza, a jelzőrendszer működtetése, illetve a 
jelzőrendszer aktív működése. Nagyon sok olyan családot és nagyon sok olyan 
problémát találtunk a településeken, amelyre sem a jelzőrendszer, sem a 
gyermekvédelemmel foglalkozó munkatársak úgy mond nem fordítottak kellő 
figyelmet. Ennek az eredménye a gyerekszám, illetve esetszám növekedés. Ezért is 
fontos a jövőben és a havi eset megbeszélésén, konferenciákon felhívtuk a kollegák 
figyelmét, hogy a jelzőrendszer működtetése és aktív működése mindenkinek 
jogszabályi kötelező feladata. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016. április 26-
val megjelentette azokat a szakmai protokolljaikat és szakmai ajánlásaikat, amelyeket 
most a szolgálatoknak 2016. augusztus 31-ig ismertetni kell a településen működő 
jelzőrendszerrel. Ez egy nagyon fontos dátum, ezt mi, mint központ, Járás Hivatal, mind 
a Megyei Kormányhivatal számon fogja kérni a szolgálatoktól és a központoktól is.  
A másik nagyon fontos dolog a beszámolóban az azonnali adatszolgáltatások. Mi sem 
örülünk neki, hogy a Kormányhivatal negyed négykor kitelefonál, hogy 16 óráig milyen 
adatokat szolgáltassunk. De ha van egy napra kész adatbázis, egy nyilvántartás, akkor 
úgymond fizikai akadálya nem lehet, hogy ezek az adatszolgáltatások meglegyenek. 
Továbbiakban sokkal nagyobb figyelmet kell majd a kollegáknak is fordítania ezeknek 
a nyilvántartások napi szintű karbantartására, vezetésére és a jogszabályban előírt 
dokumentációknak a kezelésére.  
Amit elnök úr is kiemelt az elején, hogy a kezdeti nehézségek a személyi feltételek 
biztosítása során. Valóban nagy problémát jelentett, hogy nem a településen dolgozó és 
szakmai ismerettel rendelkező kollegák hiányában úgymond a feladatot folyamatosan 
ellátni, biztosítani. De már a minimális létszám előírásoknak megfelelve eleget teszünk 
a munkánknak és jogszabályi kötelezettségünknek, valamint valamennyi 
településvezetőnek illetve jegyzőnek megköszönni a pozitív hozzáállást és támogatást a 
problémás családok esetében.  
Köszönöm szépen.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Én is voltam Kormánytisztviselő, amikor Tankerületi 
Igazgató voltam. Gyakorlatilag a felsőbb hatóság részéről ez az adatszolgáltatás mindig, 
mint egy pallos lebegett a fejünk felett, mert nagyon szigorúan vették. Ez nekik mindig 
egy-egy döntéshez szükséges adat. Ezt úgy tudjuk kivédeni és azt javasoltam 
intézményvezető asszonynak, hogy dolgozzák ki és kérjék a helyi települési kollegáktól, 
hogy nagyon sok adat álljon nekik rendelkezésre napra készen, hogy minél kisebb 
munkát jelentsen az, hogy csak mondjuk egy adatszolgáltatáshoz, egy excel táblázathoz 
kelljen hozzányúlni.  
 
Az előterjesztést együttes ülésen tárgyalta a Szociális Egészségügyi és Oktatási 
valamint a Pénzügyi Bizottság, kérném javaslatukat ismertetni. 
 
P e l l e    István Nagykamarás polgármestere: Tárgyalta a beszámolót, vitát indított 
közöttünk a családsegítéssel kapcsolatban. Az állásfoglalást nem alakítottuk ki. Azt 
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látjuk, hogy napról, napra bonyolódik a helyzetük. Talán idényjelleggel feladatot ró 
Nagykamaráson is, akik idénymunkára jönnek Magyarországra.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Átadom a szót Béni Attila Járási Hivatal vezetőjének. 
 
B é n i    Attila Járási Hivatal vezetője: Köszönöm elnök úr, köszöntök mindenkit. 
Szeretném kiegészíteni központvezető asszonynak a napirendjét illetve a beszámolóját. 
Azt mondta elnök úr nagyon diplomatikusan, hogy amikor elkezdtük ezt az építkezést 
az év elején, egy része nem volt jogos azoknak a kritikáknak, amit a szakmai felügyeleti 
szerv tett. Abból következik, hogy a másik része pedig jogos volt, csak nyilvánvalóan 
nem ez volt polgármester úr részéről hangsúlyos, ezt én megértem. Együtt elkezdtünk 
dolgozni a központtal, Polgármester úrral illetve a Kormányhivatallal, sokszor könnyek 
között és vért izzadva, de felépítettük azt a központot, amelynek itt működnie kell. A 
soron következő lépés, hogy ez a rendszer működjön, ez a települési szolgálatok 
ugyanilyen hadrendbe állítása. Mert azt kell mondjam, tisztelet a kivételnek, nem ebben 
az egységben működünk. Ez pedig nem megengedhető. Az adatszolgáltatás valóban 
fontos, én valószínűleg soha nem fogok igazi bürokrata lenni, engem soha nem fognak 
tudni beleszorítani ebbe az adatszolgáltatás mennyire fontos dologba, nekem sokkal 
fontosabb, hogy mi történik kint a helyszínen, a településen, illetve a hétköznapi 
életünkben. Polgármester úr említette az idénymunka jellegű kérdést. Igen, ez egy 
nagyon nagy probléma. Pont Nagykamaráson illetve Medgyesegyházán tartottunk közös 
ellenőrzéseket, ahol sajnos tapasztaltunk olyan körülményeket, amelyek odáig 
vezethetnek, hogy ebből egyszer a nagy számok alapján nem is olyan soká tragédia 
lenne, ha nem tennénk semmit. Akkor majd bizony oda kell majd állni, hogy mit tettünk 
meg, tudtunk róla, csak nem így volt. Nem bánthatjuk minden áron ezeket a 
munkavállalókat, hiszen elsődleges szempont a térségben az, hogy a munkáltatóknak 
legyen munkások. De az nem azt jelenti, hogy semmilyen szabályt nem kell betartani. 
Ezért mi kiépítettünk egy olyan stratégiát arra, hogy hogyan fogjuk felszámolni ezt a 
kérdést. Ez ügyben kértem az országgyűlési képviselő úrnak is a segítségét, hiszen a 
nagy gazdákkal ő tud jobban kontaktba kerülni, illetve a polgármestereknek is kérném 
ez ügyben a segítségüket. Elsődleges szempont, hogy a munkavállalók vállalhassanak 
munkát azok szerint a feltételek szerint, ahogy eddig is vállaltak. De azokat a 
tanköteles, iskoláskorú, vagy akármilyen gyermekeiket ne hozzák ide és hagyják 
felügyelet nélkül, mert azt mi nem fogjuk hagyni. Ha kell, akkor többször ki fogunk 
menni a helyszínre.  
A polgármesterektől kértem a segítséget és meg is kaptam, ez nagy örömmel tölt el 
engem. Ami nem töltött el nagy örömmel az az, hogy a következő ilyen ülésre, már nem 
jöttek el a kollegák, pedig minden jegyző illetve polgármester megkapta a levelet. 
Továbbra is szeretném kérni azt, hogy vetessék a munkatársaikkal komolyan. Nem csak 
a központban vannak hiányosságok, nekünk az a dolgunk, hogy racionális keretek közé 
szorítsuk. Találtunk olyan helyzetet településeken, ami hasonlított a Gyöngyös 
városéhoz, ahol halálra ijesztettek egy gyermeket. Én személy szerint azért vállaltam 
garanciát a Megyei Kormányhivatal Gyámügyi Főosztálya irányába, hogy itt nem fog 
történni ilyen egyetlen egy településen sem. Az együttműködés nagyon fontos, ha mi 
ezt a rendszert kiakarjuk építeni, és ha megtaláltuk a hiányosságokat és kitudtuk javítani 
és folyamatosan kijavítottuk a Központnak, akkor önök, mint foglalkoztatott 
munkáltatók segítsék elő azt, hogy ezt a településeken megtudjuk valósítani.  
 
A szakmai felügyeleti szerv az a Békés Megyei Kormányhivatal, a Kormányhivatal 
Főosztályát én képviselem, én ebben a jogkörben kiadtam a munkatársaimnak, illetve a 
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Központ vezetőjének javasoltam, de természetesen egyetért és elfogadja, hogy minden 
településen el fogjuk készíteni polgármesternek egy csomagot. Egy probléma térkép, 
milyen probléma, kollegák felkészültsége, mit tud tenni esetleg a település, és kiemelve 
a jó példákat, mert vannak jó példák. Ezt az egész csomagot augusztus 31-ig el fogok 
készíttetni a munkatársaimmal és személyesen fogom kivinni minden polgármesterhez 
és megbeszéljük ezeket a dolgokat. Majd miután ebben a csomagban feltárt és jelzett 
hiányosságokat együtt megbeszéljük, utána egy következő határidőre kifogunk menni  
ellenőrizni, és én a polgármesternek illetve a munkatársak, a központ vezetője a 
polgármesternek, a munkáltatónak fognak egy ellenőrzési jelzést tenni. A következő 
ellenőrzés a Kormányhivatal részéről lesz. Ugyanis lesz egy országos ellenőrzés, amely 
októberben lesz, és ezt a Minisztérium fogja végezni.  
Vegyük mindannyian ezt komolyan, azt kérem mindenkitől. Szeretném, hogy ha a 
következő ilyen egy havi konferencián minden településtől jelen lennének.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Mikor ez a jogszabály megszületett, akkor mi is azt vártuk, 
hogy év végéig kell felállni ennek a rendszernek. De a Gyámhivatal részéről pedig az a 
gondolkodásmód jött, hogy nem szabad a késlekedés miatt esetleg veszélyeztetni egy-
egy gyermeket. Gyakorlatilag ezt toleráltuk azzal, hogy gyorsan felállt, kockáztattuk 
azzal, hogy kevés tapasztalattal rendelkező, fiatal kollegáink vannak. Ideiglenes 
intézkedésnek gondolom ezt is, hogy havonta össze kell ülni. Azt gondolom, hogy addig 
kell havonta összeülni, amíg az egység meg nem lesz. A heti tanácskozásokra sem itt 
Mezőkovácsházán, de viszont egy jobb színvonalú ellátás lesz a településeken. 
 
B é n i   Attila Járási Hivatal vezetője: Ebben egyetértek elnök úrral. Én nem a 
jelentések, és adatszolgáltatások, hanem az, hogy egységesen tudjunk gondolkozni. 
Sajnos az a probléma, hogy hiányzik az ismeret. A munkatársak egy része a 2016. év 
előtti jogszabályokat sem ismeri, az alkalmazás rendet sem ismeri. Megkérdezte tőlem 
egy kollega, hogy még is hogyan gondolom azt, hogy ő nekik ki kell menni a 
családokhoz, nekik is van életük. Mondtuk, hogy ez nem a mi problémánk, neki ez a 
munkaköre, ezt el kell végezni. Volt olyan munkatárs, akinek új volt a saját munkaköre. 
A központ felállításával kapcsolatban sokat beszéltünk polgármester úrral, valóban a 
jogszabály azt írja elő, az papír, a feladatot pedig nem tudjuk ellátni, nincs annyi 
emberünk. Nem azért kell megcsinálnunk, hogy megfeleljünk a jogszabályoknak, 
hanem azért, hogy el tudjuk látni a feladatot. 
A befogadáshoz is kértem a segítséget. Mert ,,ütheti” a Gyámhivatal a Szolgálatot, 
illetve a polgármestert. A Gyámhivatal kiemelt múlthéten két gyermeket, akiről a 
településen dolgozók nem tudtak. Amikor egy gyereket ki kell emelni a családból, ott 
már nagyon nagy baj van. Így két gyermeket vettünk ki egy családból és vittünk el 
Dévaványára, hogy a településen levő szolgálat, illetve a védőnő nem tudott róla. 
 
M a z á n    Attila Almáskamarás polgármestere: A rendszer átalakítás korát éljük, az 
oktatási rendszer, Járási Hivatal felállítása, önkormányzati rendszer átalakítás, szociális 
törvény változása tavaly március 1-től, ezek mind komoly feladatot rónak az 
önkormányzatokra. Nagyon érzékeny terület a gyermekjólét illetve a családgondozás. 
Talán a kezdeti nehézségek azért jelentek meg, mert itt van a legnagyobb probléma, itt 
jelentene a legnagyobb odafigyelést a szakma. Nagyon nehéz olyan szakembert találni, 
aki mind szakmailag, mind iskolai végzettséggel beilleszthetőek lettek volna. Olyan 
összhangot kell teremtenünk mind jogszabályok keretek között, mind a munkatársaknak 
a munkájával, hiszen a településeken, úgy gondolom, hogy a jelzőrendszer egy 
kötelezettség, együttműködési kötelezettségük van, ezekről nem szoktam beszélni. 
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Viszont az, hogy most az újonnan felállt testület, hogyan fog együtt dolgozni, 
együttműködni, az egy közös feladatunk. Teljes mértékben egyetértek Béni Attila Járási 
Hivatal vezető úrral, én is dolgoztam családgondozóként, nálam is mindig elmaradt a 
,,macis lap” kitöltése, viszont egyetlen egy gyermeket nem emeltünk ki 
Almáskamaráson. Minden maximális segítséget meg fogok adni, ami kezdeti 
nehézséget jelentett egyrészt magának a szakember igényének a kielégítése. 
Véleményem szerint mindenkinek közös érdeke, hogy Dél-Békésben csak ha nagyon 
szükséges, akkor történjen meg gyermekeknek a kiemelése.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Azt mondom, hogy egy helybeli szociális szakember, akár a 
polgármester nehezebben hozza meg érzelmi okokból ezt a döntést, hogy kiemelje a 
gyermeket a családból, mert fontos neki, holott a gyermek érdeke azt kívánná. Azt is 
tudom, hogy a mi szakembereink is a gyermekek érdekeit nézik. Mezőkovácsházán 
történt most, hogy egy roma családból kiemeltek két gyermeket és hihetetlen, ami 
történik, hogy az apa elvonókúrára ment, a nagytestvér drogelvonó kezelésre jár. Mert 
úgy kapják vissza a gyerekeket, hogy ha igazolják, hogy ott részt vesznek. De az biztos, 
hogy ez egy érzékeny mezsgye. Kérdezem Kovalik Angéla intézményvezetőtől, hogy ő 
szokott kijárni minden településre? 
 
K o v a l i k    Angéla intézményvezető: Igen, valamennyi településen folyamatosan én 
is részt veszek mind a családlátogatásokon, mind az éjszakai razzián. Polgármester úrral 
egy-egy problémás család ügyében is többször ültünk le. Nekünk sem elsődleges célunk 
a kiemelés.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Azt akartam kérni az intézményvezetőtől, hogy amikor 
kimegy a településekre, akkor jelezze azt előtte a polgármestereknek, hogy ha valamit 
egyeztetni szeretnének, akkor azt meg tudják tenni.  
 
K o v a l i k    Angéla intézményvezető: Ezt igyekszünk megtenni. Nem minden héten, 
de minden hónapban minden településre el szoktam látogatni.  
 
B é n i    Attila Járási Hivatal vezetője: Nem a települési szolgálat emel ki. Az 
alapellátásban való gondozás, jelzés alapján levő védelembe vétel, majd a Gyámhivatal 
kiemel. Nagyon nagy szükség van a településen lévő szolgálatoknak a munkájára.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Tavaly kaptunk felkészítést arra, hogy a 
jogszabályváltozások folytán a jelzőrendszer tagjainak büntetőjogi felelőssége van 
abban, hogy a tudomásukra jutott veszélyeztetést jelzik-e tovább vagy sem.  
Azt javaslom, hogy az év vége tájékán az egész éves tevékenységről egy beszámolót 
készítsen az intézményvezető asszony. 
 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése, véleménye a beszámolóval 
kapcsolatosan? 
 
S ü l i    Ernő Kunágota polgármestere: Annak idején volt egy határozatunk a 
Kunágotán a korábbi orvosi ügyelettel megvásárolt autónak az átadásával kapcsolatban. 
Úgy tudom, hogy még az autó Kunágotán tartózkodik, úgy tudom, hogy az autó 
kijavítása megtörtént. Az üzemeltetése még folyamatban van.  
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V a r g a   Gusztáv elnök: Mivel megnyertük korábban pályázaton az új Suzuki autót, 
az egy sokkal jobb állapotban lévő ügyeleti autó, jó a központi orvosi ügyeletnek, ez 
pedig mivel szintén térségi feladatot lát el és autót még nem kaptunk hozzá és nem is 
vásároltunk, ezért ez megfelelő lenne. Az üzembentartói engedélynek az intézése már 
folyamatban van.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 12 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 12 fő) 
Tárgya: A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Család – és Gyermekjóléti 

Központ 2016. első félévi szakmai tevékenységeiről, tapasztalatairól szóló 
beszámoló elfogadása  

 
49/2016. (VI. 17.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 
Család – és Gyermekjóléti Központ 2016. első félévi 
szakmai tevékenységeiről, tapasztalatairól szóló 
beszámolót elfogadta.  

 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Tisztelettel köszöntöm az ülésen Simonka György 
országgyűlési képviselő urat, Dr. Dankó Alpár urat a Kunágotai orvosi ügyelet 
vezetőjét, illetve, Dr. Malatyinszki Szilárdot a Calendula Terv előkészítésért felelős 
kollegát.  
 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Szakmai és pénzügyi beszámoló a központi orvosi 

ügyeleti ellátás működtetésének éves 
tapasztalatairól 

 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Dr. Dankó Alpár ügyeletvezető  
  Varga Gusztáv elnök 
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: A beszámoló arról szól, hogy jó döntést hoztunk akkor, 
amikor úgy döntöttünk, hogy a Kistérség megszervezi ezt a Központi Orvosi Ügyeletet 
Kunágotai székhellyel. A beszámolóból az olvasható ki, hogy az ügyeleti ellátás 
stabilabbá vált, sikerült beszereznünk a 12 település áldozatvállalásával azokat az 
eszközöket, amelyek a jó ellátását biztosítják a lakosságnak. Sikerült biztosítani 
orvosokat is. Ami a mi Mezőkovácsházi Központi Orvosi Ügyeletünknél is probléma, 
azok itt is felvetődnek. Sajnos nálunk is az indokolatlan hívások számára panaszkodnak 
az orvosaink, hiszen Mezőkovácsházán is van Battonya település, ami csak nem 20 km-
re van, ha onnan egy indokolatlan hívás érkezik, az nagyon leterheli az orvosainkat. 
Sajnos kevés a fiatal orvosok száma. A Calendula Tervnek az egyik vonulata pontosan 
az, hogy azokat a problémákat megoldjuk, amelyek itt vannak. A másik pedig a 
diszpécser szolgálatnak a kialakítása. Erre javaslatot is tett a doktor úr. Azt javaslom, 
hogy még egy kör tárgyalást hajtsunk végre az OMSZ-szal, hátha megtudnánk egyezni. 
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Úgy tudom, hogy Kunágotán volt egy tanácskozás, ahol csak a 12 település 
polgármestere vett részt.  
Az előterjesztést együttes ülésen tárgyalta a Szociális Egészségügyi és Oktatási 
valamint a Pénzügyi Bizottság, kérném javaslatukat ismertetni.  
 
P e l l e    István Nagykamarás polgármestere: A Bizottságok támogatták a határozati 
javaslatot és javasolják elfogadásra. Arra hívnánk fel a települések polgármestereinek a 
figyelmét, hogy a hátralékokat fizessék be, mert igazából a hiányokat abból lehetne 
fedezni. Itt legjobban Mezőhegyest emelném ki. Elfogadtunk még egy határozati 
javaslatot, miszerint a diszpécser szolgálattal megkeresi az OMSZ-t és tárgyalásokat 
kezd, annyi kiegészítéssel, hogy bevonnánk esetlegesen a Mezőkovácsházi orvosi 
ügyeletet is.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Átadom a szót Dr. Dankó Alpár ügyeletvezetőnek. 
 
D r. D a n k ó    Alpár ügyeletvezető: Elnézést kérek a késésért, ügyeletből jöttem. Az 
egészség testi, szociális, mentális és gazdasági jólétet jelenti. Nem tudunk egészségről 
beszélni, ha csak egy-egy részt nézünk. Alapvetően a Calendula Tervhez visszatérve, 
egy olyan lehetőséget nyújt azt gondolom, amivel nagyon nagy lépést tudunk tenni, 
minden irányban. Ez pontosan azt a komplex gondolkozást célozza meg, ami nem csak 
egy-egy részt ragad ki, mert egy-egy kiragadott résznek a fejlesztése az önmagában az 
egész problémát nem fogja megoldani. Ebben a tervben minden egyes elem megfelelő 
súllyal képviselve van.  
 
Az ügyeletünk problémái pontosan azok a problémák, amely az egész ország ügyeleti 
ellátásának a problémáit jelentik. Azok a korábbi speciális, helybeli jellemző 
problémák, ami miatt ennek az egész rendszernek a módosítása szükségessé vált, az 
megoldódott. Ilyenkor mondom azt, hogy most nem szabad hátra dőlni. Megtettünk egy 
lépést, azt gondolom, hogy sikeresen eloltottuk a tüzet. Viszont egy hosszútávon 
fenntartható rendszert kell kialakítani, és ez mindig újabb és újabb gondolatokat hoz. 
Jelen pillanatban azt gondolom, hogy az első lépés, ami nagyon fontos lenne, amiről 
már az egy évvel ezelőtti ülésen is beszéltünk és támogatta mindenki és jelenleg is 
támogatja az a diszpécser szolgálat. Számos alkalommal vettük fel az Országos 
Mentőszolgálattal a kapcsolatot. De gyakorlatilag alig-alig összesen talán két esetben 
kaptunk bármi nemű érdemleges választ. Az egy szem érdemleges válasz az volt, hogy 
természetesen megkötik ezt a közös diszpécser szolgálatos együttműködési szerződést, 
az OEP többlet támogatás 100 %-ért. Azt gondolom, hogy mint ahogy a közös 
diszpécserszolgálathoz három oldalú megállapodás kell, az ügyelet, a Mentőszolgálat és 
az illetékes Kórház részéről gyakorlatilag még akkor is ha elismerem, hogy a 
legnagyobb költsége a humán erőforrásból adódóan Mentőszolgálatnak van, ez azért 
alapvetően az ügyeletnek is jelent költséget. Nem tartom elfogadhatónak azt, hogy egy 
többletfinanszírozást teljes egészére tartson igényt a Mentőszolgálat akkor, amikor 
feladatunk nekünk is van vele. Nem elegáns módon az akkori jogászuk arra hivatkozva 
tartott igényt a teljes összegre, hogy ezt jogszabály írja elő. Nem vagyok jogász, de 
magában az egészségügyi jogszabályokban meglehetősen jártas vagyok és előttem ez a 
jogszabály nem ismert. Kértük írásban a jogász kollégát, hogy küldje át írásban nekünk, 
hogy melyik az a jogszabály, amely ezt előírja. Azóta sem kaptunk választ, ez lassan 
már egy fél éve volt. Azóta már ez a jogász kolléga sincs ott, már egy fiatal hölgy vette 
át a helyét. Nagyon szépen elindultak a dolgok, ezután valahol ő is eltűnt az éterben. 
Igazából Kunágotán azért támogattam és támogatom most is, hogy csináljuk meg 
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magunknak, mert megcsináltuk magunknak az ügyeletet és működik. Akkor csináljuk 
meg magunknak a diszpécser szolgálatot is. Aktívan dolgozok a mai napig a mentőknél, 
tehát nem szeretnék a mentők ellen beszélni, 48 órában rohamkocsizom, a legdrágább 
hobbim. Semmiképpen nem a Mentőszolgálat ellen szeretnék beszélni. De a diszpécser 
szolgálat kérdésében valami áthidalhatatlannak tűnő tehetetlenséget látok. Zentai 
főorvos úrral számtalanszor próbáltunk egyezkedni, maximálisan támogatott bennünket, 
továbbította a kéréseinket a központ irányába. Gyakorlatilag ő is azt mondta, hogy ennél 
többet már ő sem tud csinálni. Lehet még tárgyalásokat folytatni, de azt gondolom, 
hogy mérlegelni kell komolyan azt is, hogy csináljuk meg magunknak egy rendszert. 
Maga az együttműködés a mentőkkel napi szinten megy. Gyakorlatilag az ügyelethez 
fut be mentés jellegű probléma, akkor át tudjuk adni, ha hozzájuk fut be ügyeleti 
probléma, akkor átvesszük tőlük. Olyan is előfordult már, hogy közösen vonultunk ki. 
A napi szintű együttműködés teljesen jól működik. A diszpécser szolgálat egy másik 
jellegű dolog lenne, tekintettel arra, hogy nagyon sokan a mentésben dolgozunk, 
effektív már gondolkoztunk azon, hogy hogyan lehetne egy hasonló döntés támogatói 
rendszerrel egy hasonló kikérdezési protokollal akár mi magunknak is megcsinálni a 
dolgokat. Azt gondolom, hogy ez a feladat nem lehetetlen.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Annak idején az országgyűlési képviselő úr felvetette, 
amikor még nem oldottuk meg ezt az ügyeleti kérdést, hogy próbáljuk az Orosházi és a 
Mezőkovácsházi Kistérség Központi Orvosi Ügyeleteit egy Nonprofit Kft. bevonásával 
közösen megoldani.  
 
D r. D a n k ó    Alpár ügyeletvezető: A közös vagy a saját diszpécser szolgálat sem 
Kunágotán, sem Orosházán önmagában nem megoldható. Pontosan az lenne az első 
lépése annak, hogy a két kistérség együtt, hiszen egy többletfinanszírozásból sem 
Kunágota, sem Orosháza nem tudja megcsinálni. Ezt akkor lehet megcsinálni, ha egy 
olyan diszpécser szolgálatot hozunk létre, ami az egész területnek, Orosháza-
Tótkomlós-Kunágotának a feladatait ellátná, így elegendő a többletfinanszírozás arra, 
hogy ezt a rendszert kiépítsük és működtessük.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Tárgyaltunk a doktor úrral, és a doktor úr azt mondta, hogy 
ezt akkor lehetne eredményesen megcsinálni, hogy ha még egy szolgáltatást hozzá 
tennénk magához a központi orvosi ügyelethez. Itt a betegszállítást beszéltük, hogy ha a 
jogszabályi feltételek engednék, akkor ugyanez a szervezet, és a gépkocsivezetőket éjjel 
illetve nappal is lehetne alkalmazni. Azt javaslom, hogy Calendula Tervben nem-e 
tudna még a feladatai közé, hogy a Dél-Békés egységes sürgősségi betegellátásának a 
megszervezése, illetve diszpécser szolgálattal együtt. 
 
D r. D a n k ó   Alpár ügyeletvezető: Tájékoztató jelleggel megkérdeztünk mentésre 
jogosult szervezeteket arról, hogy milyen financiális feltételek mellett vállalnák ezt, az 
Országos Mentőszolgálat 0 %-val szemben. Nyilván hivatalosan kell őket 
megkeresnünk, hogy ha így döntünk, akkor fognak egy hivatalos választ adni. 
Informatívan 30 % körüli összeget hagynának az ügyeletnél.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Köszönjük szépen. Egy olyan jó diszpécser szolgálat kell, 
amelynek a hatására a beteg a legjobb ellátást kapja. Ha mentő kell hozzá, akkor mentőt 
hívnak, ha orvos kell, orvost hívnak.  
 
A napirenddel kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, véleménye? 
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S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Az édesanyám is a Kunágotai ellátó 
körzetbe tartozik. Azt nem értem, hogy mi az a kérés, amit megfogalmazunk 
folyamatosan, először egy másik ügyvédnek, aztán egy kislány ügyvédnek, van valami 
plusz kiegészítő normatíva, amire valaki rátette a kezét, de az volna az igényünk, hogy 
ez egy normális, korrekt alapon elosztásra kerüljön. Ebből a Kunágotai körzet 
könnyebben tudna diszpécser központot kialakítani? 
 
D r. D a n k ó    Alpár ügyeletvezető: A diszpécser szolgálat ez egy plusz feladat. Erre 
az OEP a finanszírozás felett plusz 10 %-ot biztosít. Ebből, ha a két központ együtt meg 
tudná csinálni, és ez az a plusz 10 %-os összeg, amelyre az OMSZ azt mondja, hogy ő 
erre egész évben igényt tart.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Mi ezzel nem vagyunk elégedettek? 
 
D r. D a n k ó   Alpár ügyeletvezető: Az eddigi gyakorlat, mielőtt Simon Marianna 
főorvos nő szervezte ezeket a diszpécser szolgálatokat addig, amíg a mentők 
kötelékében dolgozott. Sajnos két éve elhagyta a céget, azóta váltak gazdátlanná ezek. 
Általában az akkori gyakorlat azt volt, hogy körülbelül egy 15 % körüli összeg mindig 
ott marad a szolgáltatónál. Főorvosnőnél egy 15-20 %-ot hagytak ott, most 0 %-ot 
mondanak és ezt az állítólagos jogszabályt a mai napig nem láttam.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Ma is kérünk valamit függetlenül attól, 
hogy még nincsen felvéve ez a plusz szolgáltatásunk, például a betegellátás. Lehet, 
hogy az ország más részein nem az OMSZ végzi a diszpécser szolgálatot. 
 
D r. D a n k ó    Alpár ügyeletvezető: Számos helyen van ilyen, ugyanis a jogszabály 
nem a Mentőszolgálattal való együttműködést írja elő, hanem mentésre jogosult 
szervezettel való együttműködést. Tehát minden olyan szervezet, ami mentési 
tevékenységre, tisztiorvosi engedéllyel, és szükséges feltételekkel rendelkezik, ezt a 
háromoldalú megállapodásra jogosult.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Azt mondta ügyeletvezető úr, hogy a Zentai Attila régió 
igazgató támogatja. 
 
D r. D a n k ó   Alpár ügyeletvezető: Számtalanszor volt már fent a Budapesti 
központban, hogy van ilyen igény. 
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Van egy szerződésünk, amely a világ 
végéig szól? 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Nincsen most szerződésünk.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: De kapunk érte 15 %-nyi pénzt, 
amelyet megvásárol. 
 
D r. D a n k ó   Alpár ügyeletvezető: Tehát kapunk egy 10 %-os többletfinanszírozást 
az OEP-től, ha ez a megállapodás létrejönne az OMSZ-szal, vagy valamilyen más 
mentésre jogosult szervezettel. 
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S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Vagy pedig ha a Társulás létrehozna 
egy ilyen diszpécser központot, akkor is kapnánk a 10 %-ot pluszba. 
 
D r. D a n k ó   Alpár ügyeletvezető: Igen, hogy ha megegyezünk valamilyen mentésre 
jogosult szervezettel. Az OMSZ ennek a plusz 10 %-os OEP finanszírozásnak eddig a 
10 % 15 %-át hagyta az ügyeletnél, a maradék részért cserébe biztosította a 
szolgáltatást. Nekünk most egy 0 %-ost adott, gyakorlatilag a teljes 
többletfinanszírozásra igényt tart. Ezzel szemben voltak olyan szolgáltatók, akik nem 
hivatalosan arról tájékoztattak, hogy ha esetleg erről döntünk, és esetleg velük 
szerződünk le, ennek a 10 % többlet finanszírozásnak a 30 %-át hagynák a 
Kistérségeknél.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Egy 10 % kiegészítés mennyit jelent 
Kunágota illetve Orosháza esetében? 
 
D r. D a n k ó   Alpár ügyeletvezető: Egy havi pár 100.000 Ft-os tétel. Gyakorlatilag 
42 Ft az alapfinanszírozásunk és ennek a 10 %-át 4 Ft-ot kapunk havonta pluszba érte, 
ha 20.000 lakosunk van, akkor körülbelül 80.000 Ft-os finanszírozás. 
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Egyébként a diszpécser feladatokat 
ellátja az OMSZ? 
 
D r. D a n k ó    Alpár ügyeletvezető: A diszpécser feladatokat most mi látjuk el. Ez 
egy jogszerű dolog.  A jogszabály a telefonos hívásoknak a fogadását az ügyeletes 
ápolónak a feladatai közé sorolja.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Ha ide hoznánk egy diszpécser 
szolgálatot, akkor kapnánk érte plusz 80.000 Ft-ot, abból nem tudnánk működtetni. 
 
D r. D a n k ó    Alpár ügyeletvezető: Egyedül nem, de ehhez jön még nyilván 
Orosháza. Nem számoltam pontosat, de ha van ilyen igény, akkor csinálok egy pontos 
kalkulációt. 
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Akkor lehet igazából döntést hozni, 
hogy ha látja igazából, hogy mennyi pénzbe kerül a kiépítés és utána a működtetése, 
valamint, hogy mennyi pénz jön be pluszba még. 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Arra kérem az ügyeletvezető urat, hogy tegyünk még egy 
kör tárgyalást közösen az OMSZ felé. Mert a Mezőkovácsházi Ügyeleti Központnak 
van ugye megállapodása az OMSZ-szal. Ha van ez a háromoldalú megállapodás, akkor 
jár ez a 10 % kiegészítő támogatás. Az ügyeletvezető urat még arra megkérném, hogy 
egy kalkulált számítást végezzen, hogy a Dél-Békés mind a négy központi orvosi 
ügyeleti körzete ha közösen létrehozna egy diszpécser szolgálatot, az anyagilag 
megérné-e. Ekkor tudnánk ebben érdemben dönteni.  
 
M a z á n    Attila Almáskamarás polgármestere: Kunágotán még elhangzott az 
anyagiak mellett, hogy nagyon sok indokolatlan hívás van a településeken. Ezt a 
diszpécser központtal ezt valamilyen szinten lehetne csökkenteni. Legutóbb történt egy 
extrém eset, hogy egy lóhoz hívták ki az orvosi ügyeletet.  
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V a r g a    Gusztáv elnök: Egyébként a Calendula Tervben szerepel a 
szemléletformálás általában, és az egészségügy területén is szerepel. Amikor majd 
ahhoz a területhez fogunk érni, fogom javasolni, hogy az iskolában is és a háziorvosok 
képzésénél is legyen kiemelt feladat, hogy a betegek tudják, hogy kihez kell ki menni 
mondjuk az orvosi ügyeletnek.  
 
D r. D a n k ó    Alpár ügyeletvezető: Sok esetben indokolatlanul hívnak ki, sok 
esetben viszont nem szólnak. Tehát mind a két végletben megvan a probléma, ezért 
lenne nagyon fontos valóban komplexen gondolkozni, és energiát és pénzt is fektetni, 
mert a lakosságnak az indokolatlan hívásokkal való terhelés veszélyezteti az ügyeletet, 
ha nem szólnak azzal viszont a saját életét. Bizony nagyon sokszor későn szólnak, ilyen 
is előfordul és létező probléma. Tudni kell, hogy mikor kell szólni. 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom, hogy folytassunk még tárgyalást a diszpécser 
szolgálattal kapcsolatban az ügyeletvezető úr segítségével. Valamint az új költségvetés 
előkészítésekor beterjesztünk egy elképzelést, hogy ezt milyen módon tudnánk 
megoldani. 
 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, valamint az előzőekben elhangzott 
kiegészítéssel, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 12 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 12 fő) 
Tárgya: Kunágotai orvosi ügyelet szakmai, pénzügyi beszámolójának elfogadása 
 

50/2016. (VI. 17.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Kunágotai székhelyű központi orvosi ügyeleti 
ellátás működtetéséről szóló szakmai és pénzügyi 
beszámolót elfogadja. 
 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a diszpécserszolgálat 
működtetéséről további egyeztető tárgyalásokat folytasson 
az ügyelet vezetőjével. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Javaslom a 2. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely a ,, 
gimnáziumi nyári tábor étkeztetése” tárgyában készült.  
 
Ősszel tárgyaltuk a két középiskolának a helyzetét és mind a két iskola elmondta, hogy 
problémájuk van a beiskolázással kapcsolatban, kevés a gyermek a térségünkben. 
Tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy minél népszerűbbé váljanak. Most a 
gimnáziumunk azt találta ki, hogy egy nyelvi tábort szervez a gyermekek számára 
teljesen ingyen. Hozzánk azért fordult segítségért, hogy ennek a két napnak az étkezését 
biztosítsuk a táborban résztvevő 127 gyermeknek. Tegnap a megnyitón elmondtam, 
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hogy minden település polgármestere nagyon szorít azért, hogy itt legyenek a gyerekek. 
Elmondtam, hogy a Calendula Tervben az a célunk, hogy minden fiatal jó állást 
találjon, ehhez idegen nyelven elsősorban angolul kell, hogy tudjanak, informatikát kell, 
hogy tanuljanak. Ehhez a mi Gimnáziumunk egy jó választás lenne, hiszen itt 
nyelvvizsga centrum és LCDL vizsga központ is van. Mondtam a Gimnázium 
igazgatójának, hogy ha jövőre is tervez ilyet, azt már a költségvetés benyújtásakor 
jelezze számunkra, hogy a rendes költségvetésünkben szerepelhessen már.  
 
Az előterjesztést ugyancsak együttes ülésen tárgyalta a Szociális Egészségügyi és 
Oktatási valamint a Pénzügyi Bizottság, kérném javaslatukat ismertetni.  
 
P e l l e    István Nagykamarás polgármestere: A bizottságok tárgyalták az 
előterjesztést. Annyi kiegészítéssel, hogy a későbbiekben hamarabb kerüljön hozzánk az 
anyag.  
 
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 12 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 12 fő) 
Tárgya: Hunyadi János Közoktatási Intézmény táborozásának étkezési költségeinek 

finanszírozása 
 

51/2016. (VI. 17.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa arról dönt, hogy a Hunyadi János Közoktatási 
Intézmény 2 napos táborozásának étkeztetési költségeit, 
összesen bruttó 160 eFt-ot finanszírozza a 2016. évi 
költségvetésében meglévő dologi kiadások terhére.  

 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
V a r g a    Gusztáv elnök: Javaslom a 3. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely a ,, 
Központi orvosi ügyeleti ellátás 2015. évi és 2016. I. félévi közüzemi költségeinek 

megtérítése” tárgyában készült.  
 
Amikor átszerveztük az ellátást, akkor ugyan a megállapodásunk tartalmazta, hogy 
Kunágota kifizeti az ottani költségeket, és tovább számlázással fogja számunkra átadni. 
Ez 1.632.000 Ft-ot jelent. Volt róla szó, de döntést nem hoztunk a rendezéséről, amikor 
a Sani-Med Kft. itt hagyott bennünket, akkor 449.884 Ft ki nem fizetetlen számlát 
hagyott itt a számunkra, és a közszolgáltatások megszűnésével veszélyeztette volna az 
orvosi ügyelet ellátását, és ezt az összeget is Kunágota Önkormányzata fizette ki. Az 1. 
sz. határozati javaslat arról szól, hogy ezt az 1.632.000 Ft-ot Kunágota által eddig az 
orvosi ügyelet részére kifizetett közmű költséget kifizetjük, erre a forrás 
rendelkezésünkre áll. A 2. határozati javaslat arról szól, hogy elismerjük Kunágotának 
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ezt a 449.884 Ft-ot, Sani-Med Kft. szerint ez a ti általatok be nem fizetett összegből 
tevődik, de olyan adatunk nincsen, hogy ki mennyivel tartozik. Ha nem akarjuk 
Kunágotát a bajban hagyni, akkor ezt is javasoljuk megfizetni. 
A 3. sz. határozati javaslat pedig szerződés módosításról szól, hogy pontosítva legyen, 
hogy negyedévente Kunágotának mi átutaljuk az ő felmerült költségeit.  
 
Az előterjesztést ugyancsak együttes ülésen tárgyalta a Szociális Egészségügyi és 
Oktatási valamint a Pénzügyi Bizottság, kérném javaslatukat ismertetni.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: Mind a három határozati javaslatot 
támogatjuk, és javasoljuk elfogadásra. Kunágotán is megtárgyaltuk ezt.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslattal 
egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 12 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 12 fő) 
Tárgya: Központi orvosi ügyeleti ellátás közüzemi költség megtérítése Kunágota 

Község Önkormányzata részére 
 

52/2016. (VI. 17.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa elismeri és Kunágota Község Önkormányzata 
részére megtéríti a központi orvosi ügyeleti ellátás 
közüzemi költségeit bruttó 1.632.060.- forint összegben a 
működési célú tartalék terhére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
V a r g a    Gusztáv elnök: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza 
meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 12 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 12 fő) 
Tárgya: Kunágota Község Önkormányzata részére gázdíj hátralék megtérítése  
 

53/2016. (VI. 17.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa Kunágota Község Önkormányzata részére 
megtéríti a központi orvosi ügyleti ellátás zavartalan és 
zökkenőmentes ellátása érdekében megfizetett gázdíj 
hátralék összegét, bruttó 449.884.- forintot a működési 
célú tartalék terhére. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 

 
V a r g a    Gusztáv elnök: Kérem, aki a 3. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza 
meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 12 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 12 fő) 
Tárgya: Kunágota Község Önkormányzatával kötött ingatlanhasználati szerződés 

módosítása 
 

54/2016. (VI. 17.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa Kunágota Község Önkormányzatával kötött, 
2015. április 1-től hatályos ingatlanhasználati szerződést a 
határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja 2016. 
július 1-től. 
 
Felhatalmazza az elnököt a szerződésmódosítás aláírására.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 

 
V a r g a    Gusztáv elnök: Az írásos előterjesztéseknek a végére értünk. 
 
Folyik itt Dél-Békésben egy nagyszabású programnak az előkészítése. Ezt korábban a 
JövőD-Dél-Békésben Épül programként ismertük meg és utána alakult ki a neve, amely 
Calendula Tervként híresült el. Arra kértem Dr. Malatinszki Szilárdot, aki ennek a 
projektnek az operatív feladatait vezényli képviselő úr felkérésére és a Dél-Békés 
Fejlődéséért Szövetség felkérésére. ATársulási Tanács üléseken szót adnák neki, hogy 
az éppen aktuális feladatokról, a történésekről tájékoztasson mindenkit.  
Átadom a szót Dr. Malatinszki Szilárd úrnak. 
 
D r. M a l a t y i n s z k i   Szilárd: Köszönöm szépen a szót. Valóban így történt, a 
munkacsoport vezetők szándéka szerint illetve a határozatuk döntése szerint fontosnak 
tartjuk azt, hogy egyfajta trükköt adjunk a településeknek arról, hogy az energia, munka 
hogyan áll, és melyek azok a lépések, amelyek felé haladunk. Ennek mentén kértem 
Társulástól 5 percet arra, hogy bemutassam azokat az eredményeket, amelyek a 
következő időszakban terveink szerint megvalósulnak, illetve amelyek az elmúlt néhány 
hónapban létrejöttek. Bizonyára többen látták azt, hogy videó pályázatot hirdetett a Dél-
Békés Jövőjéért Szövetség, amely facebookon és honlapon is megtalálható. Köszönöm, 
hogy többen megosztották a hírt, hiszen így Dél-Békésnek a híre elterjedhet. Azok a 
látványosságok, kuriózumok, amelyek a térségben vannak, egyre több emberhez el 
tudnak jutni és be tudjuk mutatni azokat a pozitív értékeket Dél-Békésben.  
Megvan már a pályázatnak az első nyertese is, aki a Lioni foci EB-re nyert jegyet 
bízunk benne, hogy képviselő úr át fogja majd tudni a hétvégén adni. Egy idős hölgy 
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nyerte meg és nagy örömére, mivel elmondta, hogy már többször hívták átverős 
telefonokkal.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Hétfői napon fogom átadni a hölgynek 
a nyereményt, szívesen látok mindenkit, bárki jöhet.  

 
D r. M a l a t y i n s z k i   Szilárd: A képviselő úrral lesz egyeztetve az időpont.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Már készülnek, annyit tudok, hogy a 
fia és a barátai fognak elmenni. Foglaltunk szállodát is Lionban.  
 
D r. M a l a t y i n s z k i   Szilárd: Egy hírlevelet tervezünk az önkormányzatok illetve 
a szövetség tagjai felé, hogy visszajelzést kapjanak a munkáról. Megosztva azokat a 
feladatokat, munkákat, amelyek megjelennek. Szeretnénk sűrűbben kontaktust találni az 
önkormányzatokkal, hogy ne csak arról szóljon, hogy egy-egy kósza újság cikkből 
szembesülnek ezzel. Folyamatosan a munkacsoport vezetőket arra kértem, hogy minden 
héten legalább egy olyan témát osszanak meg különböző kommunikációs eszközökön, 
amellyel visszajelzést kapnak a lakosok is, illetve önök is, hogy miről szól, és hogyan 
működik maga a Terv. 

 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Célja kettős volt ennek a video 
pályázatnak. Egyrészt, hogy mondjuk el az embereknek, hogy jövőképet próbálunk 
nekik teremteni és a türelmetlenebbeknek is mondjuk, hogy kézben tartjuk és értjük a 
problémát, próbáljuk orvosolni. Egy ilyen nagyszabású tervvel próbáljuk ezt megoldani. 
Másrészt pedig azt tapasztaltam, hogy nem fogjuk tudni őket megszólítani megfelelő 
módon a mi nyelvezetünkben. Nem is lehet őket befolyásolni és átvágni sem. Ezért azt 
gondoltam, hogy ha fiatalok fogják megszólítani a fiatalokat, akkor az talán 
eredményesebb lesz. A fiatalokat kértük fel arra, hogy készítsenek ilyen filmet és 
mutassák be azt, hogy ők miért nem akarnak elmenni Dél-Békésből, miért érdemes itt 
élni és miért jó itt lakni. Ez jó motivációs tényező volt, bár sokan nem hitték el, hogy 
kapnak az EB-re jegyet, szállással együtt.  
 
D r. M a l a t y i n s z k i    Szilárd: Az első időszak azt gondolom, hogy bizalom 
építésről szól. Bizalom építésről a települések, lakosság felé, hogy valóban teszünk 
valamit, és hogy ha betudjuk mutatni ezeket az értékeket, akkor utána előbb utóbb 
elhiszik és csatlakoznak ehhez. Lehet, hogy egy motiváció volna, hogy ha a győztes 
személy polgármestere felajánlaná a repülőjegyet is hozzá. Mert mondták, hogy sajnos 
autóval kell, hogy eljussanak oda.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Én is busszal megyek, én fogom őket 
fogadni Lionban, egy szállodában is fogunk lakni. Sőt van még két plusz jegyünk is. 
 
D r. M a l a t y i n s z k i   Szilárd: Szeretném elmondani, hogy folyamatban van a 
szakértői munkacsoportok ötleteinek a feldolgozása. Egy rendszerben alkotjuk ezt meg, 
hiszen olyan alternatívát szeretnénk adni, amely a modern városok programból, és azt 
gondoljuk, hogy Békéscsaba és Szeged között egy olyan komplex program tud nyerni, 
amely egységes tervvel létre tud jönni. Az ötletek megvannak, az ötletek kimunkálásra 
kerülnek, és egységesítve szakértők által össze lesznek állítva. Fontos dolog, hogy a 
Calendula Kártya koncepciója most már elkészült. Szó volt arról, hogy bevezetünk egy 
ilyen kártyát, terveink szerint 2017. januárjában készül majd el, illetve akkor kerül majd 
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bevezetésre. Természetesen több információt fogunk adni a települések számára, a 
Társulási üléseken is, illetve jogászokkal egy olyan előterjesztést készítünk, amelyben 
kérjük a Társulásokat illetve az önkormányzatokat, hogy támogassák ennek a kártyának 
a bevezetését. A részleteket meg fogjuk osztani, mielőtt bármiféle döntést kellene hozni. 
A Dél-Békésben élők turisztikai szolgáltatásokat, wellness lehetőségeket keresi, hanem 
szálláshelyeket vehetnek kedvezményesen igénybe. Azok kvázi a Calendula pontok, 
akik ezt a szolgáltatást bevezetik, akik elfogadják a Calendula kártyát, ők pedig 
véleményünk szerint különböző forgalmakat generálnak, hiszen hozzájuk hozzák majd 
a kártyát. Illetve fontos, hogy Dél-Békés identitást is erősíti ez a kártya. Egységes 
kialakítással kerül majd bevezetésre és várjuk azokat a támogatókat, szponzorokat, akik 
támogatják ezt a kártyát. Felületeket adunk a kártyán is, illetve a honlapunkon és a 
facebook oldalunkon is kommunikálni fogjuk, hogy támogatják ezt a koncepciót.  
 
Egy fontos gondolat a települések felé. A szerdai ülésen merült fel az, hogy sok olyan 
koncepció nincsen kidolgozva, amelyek hasznosak volnának a településekhez ahhoz, 
hogy utána egy egységes Dél-Békési koncepcióba beépítve ezeket lehessen használni. 
Így arra kérjük majd a szakértőinket, hogy egy olyan vázat dolgozzanak ki, amit a 
települések nem tudnak megfinanszírozni szakértők által, viszont képesek vagyunk arra, 
hogy megkérjük a szakértőket arra, hogy egy vázat adjanak arra, hogy a települések 
milyen módon tudják saját maguk kidolgozni ezeket a koncepciókat, stratégiákat és ezt 
eszközül tudják majd használni pályázatokhoz. Összeépítve utána ezeket az anyagokat, 
komplex módon egy Dél-Békési stratégiákat, koncepciókat tudunk képezni. Néhány 
héten belül arra lehet számítani, hogy ezeket az anyagokat rendelkezésre bocsájtjuk, egy 
ajánlást fog adni a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség, hogy ezeket az anyagokat elkészítve, 
megvalósítva egy eszközt keressenek ahhoz, hogy különböző pályázatokhoz sikeresen 
használhassák fel ezeket.  
 
Jelentős tárgyalásokat folytatunk a funkcionális élelmiszerek illetve szolgáltatások 
kifejlesztésére, illetve olyan képzési rendszereknek a megteremtésére, amelyek a 
Calendula Terv gerincét fogják szolgálni. Amennyiben információnk lesz, amelyet 
közzé tudunk majd tenni, akkor azt jelezni fogjuk.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Szerdánként mindig az aktuális állását megbeszéljük a 
feladatoknak. Tagja vagyok én is a munkacsoportnak. Korábban volt egy projekt nap, 
amit országgyűlési képviselő úrék megszerveztek, ott kialakult nagyon jól a Calendula 
Tervnek a vezér motívuma. A szerdai tanácskozáson már egy szép vázat vetített ki 
Szilárd, amellyel nagyon jól alakul maga a Calendula Terv, amit már utána a szakértők 
fel tudnak tölteni olyan projektötletekkel, amelyekkel szintén tőletek származtak. A 
munka folyik, azt javasoltam én is, hogy a polgármesterek bennünket tájékoztassanak. 
Az ajánlást azért fogalmazzuk meg a számotokra, hogy van egy pár olyan feladat, amit 
már addig is meg lehet tenni.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: DAREH hulladék, hogy ha nem 
akarják, hogy kijelölésre kerüljenek a települések, akkor július 30-ig hozni kell egy 
döntést. Azok, akik most DAREH tagok azoknak van egy olyan lehetőségük, hogy egy 
olyan döntést hoznak, hogy átadják a DAREH-nek ezt a feladatot. Az Államtitkár úr 
küldött nekem egy anyagot, és arra kért, hogy az összes polgármesternek juttassam el.  
 
A KLIK-nek most jelen pillanatban van egy jelenlegi szervezeti formája, az úgy alakult 
ki, hogy körülbelül 50 KLIK lesz az országban, de a megyékben egy. Most még úgy 
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lesz, hogy lesz két körzet Békéscsaba és Gyula. A lényeg, hogy ki irányítja a rendszert 
és ki ezeknek a szervezeteknek a vezetője. Nekünk ebben is kell majd tanácsokat 
adnunk a Minisztériumnak, hogy ne politikai és ne területi alapon kerüljenek 
kiválasztásra az emberek, hanem a legjobb emberek kerüljenek a legjobb pozícióba. 
Most azon lobbizunk, úgy látom, és a szakmai anyagai alapján és az eredményei alapján 
úgy látja a Minisztérium is, hogy a Bánki András ebben a megyében a legjobb 
szakember. Nagyon bízunk benne, hogy a Megyei KLIK-nek ami vélhetően 
Békéscsabai központtal lesz, a Bánki András kerül majd kinevezésre, ezért még sokat 
kell tennünk. Nagyon szépen köszönöm a leveleket, amelyeket megfogalmaztunk több 
esetben. Miniszter úr, Államtitkár úr ezeket a leveleket megkapta. Én már látom a 
következő lépését ennek a dolognak, nekünk az a fontos, hogy a Megyei KLIK-et egy 
olyan ember vezesse, aki tényleg legjobb szakmailag. Azt gondolom, hogy mi akik 
sokan aláírtunk ilyen kérelmeket, nem gondolnám, hogy a szakmát felül írhatnák.  
 
A Calendula kártyának az volt az első koncepciója, hogy majd országos rendszerbe be 
fogjuk építeni és majd mindenkinek adunk lehetőséget arra, hogy pontokat gyűjt és ezt 
országos rendszerben le fogja tudni majd vásárolni. Ezt egész jól ki is dolgozták, miután 
sajnálatomra nem tudtam ott lenni ezeknek az üléseken, és utána én ezt lefújtam. 
Vállalkozó szempontból megnézve, nem akarok kedvezményt ahhoz, hogy Budapesten 
vagy Békéscsabán vásárolják le. Vállalkozóként akkor tudok egy ilyet támogatni, hogy 
ha Dél-Békésben tudja levásárolni. Erre átalakították a rendszert Szilárdék, akarták 
indítani szeptembertől, én úgy láttam, hogy nem állunk készen erre, pénz kell hozzá. 5-6 
millió Ft kell a kialakításához, kártyák nyomtatásához. Most még nem látom ennek a 
fedezetét. Ezzel januártól el lehetne majd indulni. Kártyánként 1.000 Ft-ot kell majd 
adnunk egy embernek. De úgy gondolom, hogy azok a vállalkozások, intézmények 
kedvezményt biztosítanak, azok az önkormányzatok, akik a partnereik, meg kell 
kapniuk azt a mennyiségű kártyát, amivel ki fogják tudni osztani. Egy plasztik kártya 
lesz, de rajta lesz az arc, tehát olyan lesz, mint egy személyigazolvány. Két helyen ki 
akarunk alakítani, Mezőkovácsházán és Orosházán egy-egy helyet, ahol minden nap 
lehet, egyébként pedig ki fogunk menni minden egyes településre. Úgy gondolom, hogy 
rendezvények alkalmával sokan megmozdulnak, meg kell hirdetni. Azt is meg kell majd 
nézni, hogy egy településen például csak az elsőket fogjuk tudni egy 
minőségbiztosításon át kell, hogy essen. Bízom benne, hogy ezt az emberek jól fogják 
majd fogadni. Össze fogjuk hangolni, hogy mondjuk Medgyesegyházán laknak 4.000-
en, akkor a 4.000 kártyát úgy fogjuk összehangolni, hogy Medgyesegyháza 
önkormányzata, az éppen csatlakozó cipőboltossal mondjuk, de úgy, hogy mindenkinek 
jusson ingyenesen.  
 
Azért ültünk többen Orosházán össze egy egész napos megbeszélésre, hogy a Calendula 
Tervünknek 16 ágát különböztettük meg. Olyan szintre lebontottuk már, hogy ez már 
kezelhetetlenné tette a lobbizást. Azt kértük az első körben, hogy fűzzük fel egyenlőre 
négy rendszerbe, majd kettőbe. Az oktatás volt az egyik olyan vezérfonal, ami az alatta 
lévő rendszert is tudja támogatni, mondjuk a bölcsődét, és utána még a munkába állásig 
sok mindent. Két vezér fonalon szeretnénk elindulni. Az egyik az előállított termékek, 
alapanyagok, hozzá adott érték növelése. De ebbe benne van a növény, a sertés, a 
dinnye, tehát minden, amit itt állítunk elő a környéken. A legnagyobb hozzá adott 
értéket akkor tudjuk ezekhez adni, hogy ha a legmodernebb technikával, módszerekkel 
dolgozzuk fel, tartósítjuk, juttatjuk el a piacra. Itt a nanotechnológia irányába mentünk 
el és kiválasztottuk a funkcionális élelmiszer kategóriát. Tehát a mi Calendula 
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Tervünknek a zászlós hajója a kettőből az a funkcionális élelmiszer előállítás helyi 
alapanyagokból, a legmodernebb technológiákkal.  
 
Azért mondhatom el Szilárd mert, mert tegnap volt Orosházán egy megbeszélés, itt 
voltak a Kodolányi Főiskola rektora stb.. Olyan előnyre tettünk szert, amelyet már nem 
tudnak behozni. Pár héttel ezelőtt elmentünk, egy ilyen gyűlésre eljött két fiatalember 
Szegedről és azt mondták, hogy tudjuk-e azt, hogy Magyarországon 60.000 informatikai 
fejlesztő mérnök hiányzik, betöltetlen állás van. Amit most indítottak képzést ez 
irányában Szegeden az sem megfelelő, egészen más kell. Mi azt mondtuk nekik, hogy 
hozzanak össze egyeztetést, így ültünk össze Szegeden egy egyeztetésen. Ők szívesen 
lehozzák ide a képzést, az összes gyereknek fizetik a tandíját és ösztöndíját és adnak 
nekik egy szerződést, hogy ha elvégzik ezt az iskolát, akkor minimum 1.000 eurós 
fizetéssel fog tudni dolgozni náluk. Abban volt a legnagyobb vitánk, hogy ők azt 
mondják, hogy Szegedre elviszik őket. Most ott tartunk már, hogy talán abba már 
kompromisszumot tudunk kötni, hogy 50 %-át itt foglalkoztatják, a másik 50 %-kal azt 
csinálnak, amit akarnak. Körülbelül 800 tanulót iskolázunk be éves szinten Orosházán. 
Mi vállaljuk azt, hogy képzünk az ő számukra fejlesztő mérnököket éves szinten 400-at 
már jövő évtől, minimum a felét már itt kell, hogy foglalkoztassák, ez azt jelenti, hogy 5 
év alatt legkevesebb, mint 1.000 munkahelyet hoznak létre, ez nagyon komoly hozzá 
adott értéket jelent. Ha itt dolgoznak a fiatalok a környéken és nem Szegeden, akkor 
nem fog Szegedre költözni. Ez a cél. Egy Jáva szoftverfejlesztő tanfolyam, ami 8 
hónapig tart, 1.600.000 Ft-ba kerül a tanulónak, hogy elvégezze ezt a tanfolyamot, hogy 
utána felvegyék őket. Nekünk az a dolgunk, hogy oda tereljük a srácainkat, hogy 
jöjjenek ide, és utána itt is maradjanak, mert helyben adunk nekik majd 
munkalehetőséget.  
 
A Kodolányi Főiskolának benyújtottuk a múlthéten az Egyetemi nyilvánításának a 
kérelmét. Abban bízunk, hogy egy Kutató Egyetemmé fog majd tudni válni és innentől 
kezdve tudjuk megvalósítani azokat a funkcionális élelmiszer gyártásokat, amelyekhez 
még majd szükségesek lesznek, minták, kísérletek.  
 
Lesz egy DAREH közgyűlés június 30-ig, oda pedig mindenkit kérek, hogy menjen 
majd el.  
Létrehoztak egy Gyulai Vízművet, borzasztó költségekkel dolgoznak, nem tudjuk, hogy 
mikkel. Csürhés István Kaszaper polgármestere volt már irat betekintésen az 
Energiahivatalnál. Visszaterhelik az önkormányzatokra ezeket a költségeket. 
Kaszaperen csak 13 millió Ft-ot kell fizetni vissza. Nagybánhegyestől 7.400.000 Ft-ot. 
Ezek tönkre teszik a településeinket. Úgy gondolták, hogy a hulladékot is ugyanilyen jól 
tudnák majd kezelni. Az Alföld Víz az ilyet nem csinál. Az Alföld Víz nem terhel 
vissza senkire semmit. Arra kérek mindenkit, hogy mindenki menjen el a DAREH-os 
közgyűlésre.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Tegnap volt a Fenntartható Fejlődésért Alapítványnak egy 
közéleti estje Szabadkígyóson. Dr. Dancsó József a Magyar Államkincstár elnöke, 
illetve Dr. Rákos Gergely pedig a Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Uniós 
Fejlesztésekért, Forrásokért felelős Államtitkár volt jelen. Megkérdezte a riporter, hogy 
eddig nagy tempóban dolgozott a Kormány, hogy várható-e, hogy lazít ezen a tempón. 
Mind a ketten elmondták, hogy ez nem várható. Azt is megkérdezte, hogy könnyebb 
lesz-e valamilyen módon a munkánk, azt mondták, hogy ne is számítsunk erre. Minden  
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