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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. 
szeptember 9-én 9 órai kezdettel megtartott soros ülésén.  

 
 
Az ülés helye: Mezőkovácsházai Polgármesteri Hivatal  

földszinti tanácskozó terme  
           
 
Jelen vannak: Csepreghy Elemér     Mezőkovácsháza alpolgármestere 
 Varchó István elnök helyettes Végegyháza polgármestere  
 Pál-Árgyelán Elvira       Pusztaottlaka polgármestere 
                        Csürhés István      Kaszaper polgármestere 
                        Dús Ildikó      Magyardombegyház polgármestere 

Farkas Sándor      Nagybánhegyes polgármestere 
Restály László                         Medgyesbodzás alpolgármestere 
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 

                         
 
Távolmaradásukat bejelentették: 

 
Fehérné Andorka Ildikó Dombiratos polgármestere 
Sódarné Varga Gyöngyi  Magyarbánhegyes polgármestere 
Dr. Varga Lajos   Dombegyház polgármestere 
 
 

Jelen volt még: Simonka György országgyűlési képviselő 
                           Zalai Mihály Békés Megyei Közgyűlés Elnöke 
                           Béni Attila Mezőkovácsházai Járási Hivatal vezetője 
                           Dr. Szilbereisz Edit munkaszervezet vezetője                            
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 Bontovics Krisztián Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság 
külsős bizottsági tagja 

Ruck Márton Békés Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Bizottság    
elnöke 
Krisztován Anna projekt szakmai vezető 
Molnár Zoltán Dél-békési Jövőkép Kft. ügyvezetője 
Galló Ferenc DAREH Bázis Nonprofit Zrt képviselője 
Vári Katalin  
Csete Ilona újságíró 

                           
     
V a r c h ó   István elnök-helyettes: Köszöntöm az ülésünkön megjelent Társulási 
Tanács tagjait, Simonka György országgyűlési képviselő urat, Béni Attila Járási Hivatal 
vezetőjét, Dr. Szilbereisz Edit munkaszervezet vezetőjét valamint a meghívott 
vendégeket.  
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 18 tagjából 15 fő jelen van. Varga Gusztáv 
elnök úr, Fehérné Andorka Ildikó Dombiratos 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 Marjai János Battonya polgármesterét 
megválasztani. 
 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 

55/2016. (IX. 9.) sz. TT. határozat 
 
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2016. szeptember 9-i soros ülésén készült 
jegyzőkönyve hitelesítésére Marjai János Battonya 
polgármesterét megválasztotta.  

 
 
V a r c h ó    István elnök-helyettes: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok 
megtárgyalását.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása 
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56/2016. (IX. 9.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2016. szeptember 9-i soros ülése napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 

 
1.) Beszámoló a Társulás I. félévi költségvetése 

végrehajtásáról 
Előadó: Varga Gusztáv elnök 

 
2.) Előterjesztések  

 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a Társulás I. félévi költségvetése 

végrehajtásáról 
 
 
V a r c h ó   István elnök-helyettes: Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, 
kérném javaslatukat ismertetni.  
 
P e l l e    István Nagykamarás polgármestere: A gazdálkodásunk rendben van az I. 
félévhez viszonyítva százalékos arányban. Inkább azokról szólnák, amelyek nem 
teljesültek annyira. A településeknek a belső ellenőrzési hozzájárulását nem emelte ki 
az írásos anyag. Akkor kell megfizetni, mikor elkezdik az ellenőrzést. Látni a 
százalékos arányban, hogy ez sem teljesült teljes mértékben. A Társulás 2016. évi I. 
félévi gazdálkodás során működési bevételek 23,51 %-ban, a költségvetési bevételek 
36,39 %-ban, az összes bevétel pedig 44,85 %-ban teljesült.  
Az orvosi ügyeletre hívnám még fel a figyelmet, mégpedig a kimutatásra a települések 
irányában, ezek pedig a tartozások lennének. Tudom, hogy az önkormányzatok nagy 
része a működés képtelen pályázatok miatt tartalékol erre a dologra. De legyen tisztába 
a társulás, hogy az ügyeletnek működni kell. Nehogy az legyen, hogy 
működésképtelenné váljon az ügyelet. Arra kérek mindenkit, hogy aki tud, az 
mindenképpen fizessen. Mezőhegyest emelném ki az adósságok közül, neki elég 
jelentős tartozása van. De viszont van olyan település is, amelynek tavalyi tartozása is 
van még. 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r c h ó    István elnök-helyettes: Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: I. félévi költségvetés végrehajtása 
 

57/2016. (IX. 9.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Társulás 2016. évi költségvetésének I. félévi 
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teljesítéséről szóló beszámolót 73.674 e Ft összevont 
bevételi és kiadási előirányzattal, 33.039 e Ft bevételi 
teljesítéssel és 26.953 e Ft kiadási teljesítéssel, valamint 
5.486 e Ft záró pénzkészlettel elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
V a r c h ó    István elnök-helyettes: Javaslom a 2. sz. előterjesztés megtárgyalását, 
mely a ,, térségi hulladékgazdálkodás” tárgyában készült.  
 
Azt tudjuk mindannyian, hogy a térségünk rendelkezik egy Gazdasági Fejlesztési 
Nonprofit Kft-vel, a Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési 
Nonprofit Kft-vel. Miután ez a térség képviselteti magát minden taggyűlésen, láthatjuk 
azt, hogy mennyire nem akar ez előre haladni és milyen erők mozognak a háttérben. 
Ezért egy olyan gondolat került az előtérbe, hogy ennek a Kft-nek a bevonásával a 
térségünk is részese lehetne majd a közbeszerzési eljárásnak, indulhatnak ezen és ettől 
kezdve valamilyen módon részt vállalna ennek a tevékenységnek az elvállalásából, 
illetve elvégzéséből. Az előterjesztésnek a lényege ez lenne. Különböző feladatok 
vannak, amelyeket meg kellene valósítani annak érdekében, hogy ez elérhető 
közönségbe kerüljön a térségünk illetve az önkormányzatunk számára. Erre 
vonatkozóan készült előterjesztés, mely megszabja a feladatokat, hogy mit kell 
végrehajtani ahhoz, hogy egyáltalán helyzetbe tudjuk hozni ezt a Kft-t. Ehhez kellene a 
Tanács döntése illetve a hozzájárulása.  
 
Az előterjesztést ugyancsak együttes ülésen tárgyalta Pénzügyi Bizottság illetve a 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, kérném javaslatukat ismertetni.  
 
P e l l e    István Nagykamarás polgármestere: Elég hosszadalmasan végig tárgyaltuk 
ezt az előterjesztést. Az országgyűlési képviselő úr is tájékoztatást adott a részünkre 
ezzel kapcsolatosan. Mind a három határozati javaslatot támogatták a bizottságok és 
javasolják elfogadásra a Tanácsnak. 
 
V a r c h ó   István elnök-helyettes: Átadom a szót Simonka György országgyűlési 
képviselő úrnak. 
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Részt vettem az együttes bizottság 
ülésén és tájékoztattam a bizottság tagjait a hulladékgazdálkodással kapcsolatosan, amit 
most itt is megtennék a Tanács előtt. A hét elején Csürhés István Kaszaper polgármester 
kezdeményezésére egy olyan egyeztetésen vehettem részt, ahol a problémának a 
gyökere az volt, hogy valamikor jónak tűnt az, ha nem a nagy Megyei Vízmű 
Szolgáltatóhoz csatlakozik néhány Dél-Békési település, hanem egy kisebbhez, 
mondjuk a Gyulaihoz, mert ott vélhetően meg fogják hallani a szavunkat. Azt 
megelőzően rossz tapasztalatok voltak a Békés Megyei Vízművel, most már azóta 
Alföldvíz és ezért nem csatlakoztak az Alföldvízhez. Eltelt 2-3 év, ma ott tartunk, hogy 
ha nem tudjuk valamilyen módon kezelni a kisebb települések problémáját, akkor 
tönkremennek. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a Gyulai Vízmű által, a Gyulaiak által 
uralt vízmű társaság csődbe viszi a településeket. Az, hogy hogyan jutottunk eddig, nem 
tudjuk, de ez óriási problémát okoz néhány településnek. Egyenlőre még a városok 
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tudják kezelni, akik ennek a társaságnak a tagjai. Egyszerűen nem értem, hogy hogyan 
juthattunk eddig, és hogyan tehetik ezt meg velünk szemben, hogy ilyen dolgokat, 
érvényesítenek. Egy kis településen, éves szinten 8 és 16 millió Ft között van. Nem 
vagyunk eléggé döntési pozícióban, és túl nagy a monopol helyzete a Gyulai 
Önkormányzatnak.  
 
Köszöntöm Zalai Mihály urat, a Közgyűlés elnökét. Elnök urat majd a későbbiekben 
meg fogjuk kérdezni, hisz van olyan napirendi pontunk, amelyre csak ő tud majd 
válaszolni. Mezőkovácsházára érkezett látogatásra, Polgármester úrral, illetve 
Alpolgármester úrral, sőt azóta már Marjai János Battonya polgármester úrral azt 
kértük, hogy ha már itt jár a városban, akkor tisztelje meg a polgármester urakat, illetve 
hölgyeket azzal, hogy a Kistérségi Társulási ülésen is részt vesz és a kérdéseket, hozzá 
tudjuk intézni amennyiben megyét érintő kérdésről lenne szó.  
 
Valamikor 6 Dél-Békési település belépett a Gyulai Vízmű Társaságba, nem gondoltuk 
volna, hogy ezt elkövetik, de óriási összegeket követelnek most ezektől a településektől 
a csőd szélére sodorva őket. Több kezdeményezés volt arra, hogy kompromisszumos 
megoldás szülessen, ígéretek többször elhangzottak, eredmény még egyetlen esetben 
sem. Ezért egy megbeszélést tartottunk, ahol elmeséltem polgármester uraknak illetve 
hölgyeknek, hogy az a problémám, hogy tartok attól, hogy olyan helyzetbe fogunk 
sodródni, mint Mezőhegyes. Ő 3 évvel ezelőtt eladta a Távhő Szolgáltató Mű 100 %-os 
tulajdon részét. Ott többször elmondtuk az akkori polgármester asszonynak, hogy ne 
adja el a 100 %-ot, legalább 1 %-ot tartson meg, de ha nem tud befolyással lenni és 
nincsen információja, akkor ebből probléma lehet. Közben benyújtottak, egy 378 millió 
Ft-os támogatásra igényt, mire megnyerték a pályázatot, hogy felújítsák a Távhő 
Szolgáltatójukat és a panelekben olcsón tudjanak fűteni a lakosok, addigra csődbe vitte 
az a vállalkozás, aki megvette és ma az enyészeté a Távhő Szolgáltató Mű és 
szabálytalanságok sokasága megy végbe. Ennek a két negatív tapasztalatnak az okán 
arról beszéltünk, hogy a Kistérségnél is elindíthatnánk egy olyan folyamatot, amivel 
megelőzhetnénk azt, hogy a hulladék kapcsán is ez bekövetkezzen. Jól látszik az, hogy 
a hulladékgazdálkodás kapcsán valami miatt hosszú éveken keresztül, akik 
mercédeszekkel járnak, szállodákat építenek, sírnak, hogy ők nem tudnak kijönni ebből 
a pénzből, mert a lakosság nem fizet, borzasztó fájdalmaik vannak, ők nem akarják ezt a 
feladatot elvégezni, csak akkor, ha az önkormányzatok aláírnak nekik egy 10 éves 
szerződést és kiegészítik a lakossági hozzájárulást, ezáltal szívták a lakosság vérét 
hosszú éveken keresztül. Most amikor a Kormány azt mondja, hogy elvesszük tőletek és 
központosítjuk, most azért sírnak, hogy mégis csak akarják ezt csinálni. Most viszont 
már azt látjuk, hogy hajba kapnak azért, hogy végül is ki végezze ezt a munkát. Amíg 
Szentesen 13.000 Ft egy lakóegységre jutó szolgáltatási díj éves szinten, addig itt 
nálunk ebben a körzetben körülbelül 16-17.000 Ft, Gyulának pedig 33.000 Ft. Tehát 
háromszoros eltérések vannak, ezek nagyon nagy különbségek. A Polgármesterek 
részéről az a javaslat született, mi lenne, hogy ha olyan utasítást adna a Társaság 
számára, hogy valamilyen módon bekerüljenek ebbe a rendszerbe, tárgyaló asztalhoz 
tudjanak ülni. Mindenki itt akar a mi fejünk felett hulladék gazdálkodni. Végén 
belesodródhatunk egy olyan helyzetbe, mint amilyenbe belesodródott Mezőhegyes 
városa is. Az a döntés született, és azt hiszem, hogy Nagy Béla Medgyesegyháza 
polgármestere javasolta, hogy hozzuk a Társulás elé, és ha a Társulás úgy gondolja, 
akkor a Kft-nk is induljon azon a tenderen vagy valamilyen módon vegyen részt. 
Alpolgármester úr vett részt ezen a megbeszélésen, ő elhozta jegyző asszonynak az 
információt, és egy előterjesztés született, melynek 3 határozati javaslata van. Azt 
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irányozza elő, hogy bármi is történjen a hulladékgazdálkodással 2017. januárjától vagy 
idei év decemberétől, a Dél-Békési Kistérség vagy Járás 18 önkormányzata legalább 
belül van, a tárgyaló asztalnál ül abban az esetben, hogy ha el tudja érni azt, hogy 
részese legyen legalább a saját területén történő hulladékgazdálkodásnak. Úgy ítélem 
meg, hogy ha a rendszeren belül van a Kistérségi Önkormányzatoknak a Társulása, az 
biztosan jobb, mint ha kívül marad.  
 
V a r c h ó   István elnök-helyettes: 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 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. által kiírandó 

közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként való részvétel 
 

58/2016. (IX. 9.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa, mint a Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi 
és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. egyik tulajdonosa, 
valamint mint a Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi 
és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. valamennyi 
tulajdonosi képviselőjéből álló konzultatív fórum felkéri 
és felszólítja a Kft. ügyvezetését, hogy mint 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, a 
hulladékgazdálkodási tevékenység ellátására a DAREH 
Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. által kiírandó 
közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként vegyen részt, 
amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelel. A Kft. 
ügyvezetése tegyen meg minden szükséges lépést annak 
érdekében, hogy a közbeszerzési eljáráson eredményesen 
vehessen részt. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

  Molnár Zoltán ügyvezető 
 

 
V a r c h ó    István elnök-helyettes: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft. taggyűlésének összehívása 

hulladékgazdálkodással kapcsolatban  
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59/2016. (IX. 9.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa, mint a Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi 
és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. egyik tulajdonosa, 
valamint mint a Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi 
és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. valamennyi 
tulajdonosi képviselőjéből álló konzultatív fórum felkéri 
és felszólítja a Kft. ügyvezetését, hogy soron kívül hívja 
össze a Társaság taggyűlését annak érdekében, hogy a 
hulladékgazdálkodási tevékenység ellátására a DAREH 
Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. által kiírandó 
közbeszerzési eljárásban az ajánlattevői nyilatkozatokhoz, 
valamint az ajánlatadáshoz szükséges döntéseket 
meghozza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

  Molnár Zoltán ügyvezető 
 

 
V a r c h ó    István elnök-helyettes: Kérem, aki a 3. sz. határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft. ügyvezetőjének felkérése jogi, szakmai 

intézkedés megtételére 
 

60/2016. (IX. 9.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa, mint a Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi 
és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. egyik tulajdonosa, 
valamint mint a Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi 
és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. valamennyi 
tulajdonosi képviselőjéből álló konzultatív fórum felkéri 
és felszólítja a Kft. ügyvezetését, hogy a jogi és szakmai 
feltételeknek való megfelelés érdekében szükséges 
intézkedések megtételét haladéktalanul kezdje meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

  Molnár Zoltán ügyvezető 
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V a r c h ó    István elnök-helyettes: Javaslom a 3. sz. előterjesztés megtárgyalását, 
mely a ,, tájékoztató a TÁMOP-615-ös projektek zárásáról és folytatási lehetőségeiről” 
tárgyában készült.  
 
Felkérem Krisztován Anna projekt szakmai vezetőt, hogy tájékoztassa a Társulást. 
 
K r i s z t  o v á n    Anna projekt szakmai vezető: A Pénzügyi Bizottsági ülésen is részt 
vettem és jeleztem is a polgármester uraknak, hogy elnézést kérünk, hogy egy kicsit 
elmaradtunk a tájékoztatási kötelezettségeinkkel. Talán decemberben számoltam be 
utoljára, hogy hogyan halad a szakmai munka. Azóta arról tudom önöket tájékoztatni, 
hogy minden egyes projektben határidőre lezártuk a szakmai teljesítéseket és a pénzügyi 
elszámolásokat is. Most már minden projektben megvolt a záró helyszíni ellenőrzés is, 
ahol az irányító hatóság ellenőrei minden esetben olyan jegyzőkönyvet állítottak ki, 
amely azt tartalmazza, hogy semmilyen további intézkedésre nincsen szükség. Az 1. sz. 
határozati javaslat kéri az elnök úrnak a beszámolójának az elfogadását, másrészt pedig, 
hogy helyben élő emberek dolgoztak a különböző projektekben.  
Természetesen korábban önök már tárgyaltak arról, megfogalmazták azt az igényt, hogy 
a szakemberek véleménye alapján érdemes folytatni ezt a szakmai munkát, sőt óriási 
szükség van a térségben, hogy a humán erőforrás felzárkóztatása a továbbiakban is 
működjön és megvalósuljon. Ez azt jelenti, hogy keressük azokat a lehetőségeket, ahol a 
projekt folytatására sor kerülhet. Egyenlőre még nem találtunk ilyen kiírásokat, ezért 
szeretnénk felhatalmazást, mind a Kistérség elnökének, mind képviselő úrnak arra, hogy 
folytassanak olyan tárgyalásokat, ahol esetleg sor kerülhet forrás bevonásra és olyan 
pályázati kiírásokra, ahol sikerrel pályázhat a Kistérség a szakmai munka folytatása 
érdekében. Viszont olyan kiírást már találtunk, nem konkrét kiírásról van szó, hanem 
olyan alapról, ahol jó esély lenne rá, hogy ezt a munkát folytatni tudjuk. Új Időszakára 
vonatkozó, egyenlőre még társadalmi egyeztetések folytak, viszont rövidesen várhatóak 
konkrét pályázati kiírások, és mielőtt erre sor kerülne szeretnénk a projekt ötlettel 
kapcsolatban amit elnök úr dolgozna, dolgoztat ki, hogy a projektötletünkkel 
kapcsolatban egyeztetéseket kezdeményezni a megfelelő fórumokon. Ahogy ezek a 
kiírások alakulnak, akár már forrásokból ott szintén megjelenni a szakmai terveinkkel. 
Ehhez kérjük a felhatalmazást a Társulási Tanács részéről, illetve az Operatív munka 
segítésére és megkezdésére.  
 
V a r c h ó   István elnök-helyettes: Köszönjük szépen a tájékoztatást.  
 
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
P e l l e    István Nagykamarás polgármestere: A Pénzügyi Bizottság ülésén újra 
fogalmazódott az 1. sz. határozati javaslat illetve a 3. sz. határozati javaslat is. Ezt 
gondolom, majd a jegyző asszony fogja ismertetni. A 2. sz. határozati javaslatot 
változatlanul elfogadtuk. Ezek ismeretében mind a három határozati javaslatot 
javasoljuk elfogadásra.  
 
V a r c h ó   István elnök-helyettes: Megkérem Dr. Szilbereisz Edit jegyző asszonyt, 
hogy ismertesse az újonnan megfogalmazott 1. és 3. sz. határozati javaslatokat.  
 
D r. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: Az 1. sz. határozati javaslat a következő képen 
került megfogalmazásra: ,, A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megtárgyalta a tájékoztató a TÁMOP 615-ös pályázatok zárásáról és 
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folytatási lehetőségeiről szóló előterjesztést, a beszámoló elfogadásáról dönt. Egyben 
köszönetét és elismerését fejezi ki a projektek megvalósításáért felelős 
projektmenedzsment-tagoknak és minden szakembernek, akik közreműködtek a 
lebonyolításban, mert a térségben élő emberek boldogulását elősegítették, 
életminőségük javítását szolgálták, jó hírét vitték a térségnek, szakmai munkájukkal 
hozzájárultak ahhoz, hogy a kistérség jó példaként szerepelhet más hátrányos helyzetű 
térségek számára. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök” 
 
V a r c h ó    István elnök-helyettes: Kérem, aki egyetért az újonnan megfogalmazott és 
ismertetett 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: TÁMOP 615-ös pályázatok zárásáról és folytatási lehetőségeiről szóló 

előterjesztés és beszámoló elfogadása 
 

61/2016. (IX. 9.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megtárgyalta a tájékoztató a TÁMOP 615-ös 
pályázatok zárásáról és folytatási lehetőségeiről szóló 
előterjesztést, a beszámoló elfogadásáról dönt. Egyben 
köszönetét és elismerését fejezi ki a projektek 
megvalósításáért felelős projektmenedzsment-tagoknak és 
minden szakembernek, akik közreműködtek a 
lebonyolításban, mert a térségben élő emberek 
boldogulását elősegítették, életminőségük javítását 
szolgálták, jó hírét vitték a térségnek, szakmai 
munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a kistérség jó 
példaként szerepelhet más hátrányos helyzetű térségek 
számára. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 

 
V a r c h ó   István elnök-helyettes: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: TÁMOP-6.1.5-ös projektekben meghatalmazza a szükséges források 

felkutatására Simonka György országgyűlési képviselőt illetve Varga 
Gusztáv elnököt  

 



10 
 

62/2016. (IX. 9.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa szükségesnek tartja a TÁMOP-6.1.5-ös 
projektekben megkezdett szakmai munka folytatását, a 
lakosság humánerőforrás-fejlesztését, ezért felkéri és 
felhatalmazza a társulás elnökét, Varga Gusztávot és a 
térség országgyűlési képviselőjét, Simonka Györgyöt, a 
szükséges források felkutatására és bevonására. Egyben 
felkéri Varga Gusztáv elnök urat, amennyiben megfelelő 
pályázati kiírás jelenik meg, arra dolgozzon ki 
projektjavaslatot – a szükséges szakértelem bevonásával. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 
 

V a r c h ó   István elnök-helyettes: Megkérem, jegyző asszonyt, hogy ismertesse az 
újonnan megfogalmazott 3. sz. határozati javaslatot. 
 
D r. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: ,,A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsa felkéri Varga Gusztáv elnök urat – a szükséges szakértelem bevonása 
mellett – dolgozzon ki olyan projektötleteket, amely a TÁMOP-615-ös projektek szakmai 
tapasztalatain alapszik és egybe vág a Norvég Alap és egyéb más támogatási 
programok célkitűzéseivel és elsődlegesen a lakosság humánerőforrás-fejlesztését 
szolgálják. Egyben a Társulási Tanács felkéri és felhatalmazza Simonka György 
képviselő urat, hogy a kidolgozott projektötletekkel keresse fel az illetékes 
minisztériumot, és egyéb szerveket, előkészítési és döntési fórumokat a szükséges 
egyeztetéseket elvégezve. Valamint a felkérteket felhatalmazza az operatív megvalósítás 
érdekében szükséges intézkedések megtételére.   
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök” 
 
V a r c h ó   István elnök-helyettes: Kérem, aki egyetért az újonnan megfogalmazott és 
ismertetett 3. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Projektötletek további kidolgozása, megvalósításukra a szükséges 

intézkedések megtétele 
 

63/2016. (IX. 9.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa felkéri Varga Gusztáv elnök urat – a szükséges 
szakértelem bevonása mellett – dolgozzon ki olyan 
projektötleteket, amely a TÁMOP-615-ös projektek 
szakmai tapasztalatain alapszik és egybevág a Norvég 
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Alap és egyéb más támogatási programok célkitűzéseivel 
és elsődlegesen a lakosság humánerőforrás-fejlesztését 
szolgálják. Egyben a Társulási Tanács felkéri és 
felhatalmazza Simonka György képviselő urat, hogy a 
kidolgozott projektötletekkel keresse fel az illetékes 
minisztériumot, és egyéb szerveket, előkészítési és döntési 
fórumokat a szükséges egyeztetéseket elvégezve. 
Valamint a felkérteket felhatalmazza, az operatív 
megvalósítás érdekében szükséges intézkedések 
megtételére.   
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 

 
V a r c h ó    István elnök-helyettes: Javaslom a 4. sz. előterjesztés megtárgyalását, 
mely a ,, Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulás és a Projektfelügyelet Kft. között 
érvényben lévő Együttműködési Megállapodás módosítása” tárgyában készült.  
 
Ezt az előterjesztést kaptuk meg reggel. Létezik egy megállapodás a Kistérség és a 
Projektfelügyelet Kft. között, mely tulajdonképpen egy ponton változik, ez a határozati 
javaslatban rögzítve is van.  
 
Az előterjesztést ugyancsak tárgyalta Pénzügyi Bizottság, kérném javaslatukat 
ismertetni. 
 
P e l l e    István Nagykamarás polgármestere: A bizottság támogatja a határozati 
javaslatot. Egyéb pályázat írásokkal Norvég alap és egyebek, pályázati írásokról fog 
szólni, és ezért kellett módosítani a Projektfelügyelettel a megállapodást. Javasoljuk a 
határozati javaslat elfogadását.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő:  Azzal egészíteném ki, hogy azért volt 
fontos kiegészíteni, mert bárki elvégezhetné ezt a munkát, csak az előkészítési munka is 
pénzbe kerül és a Kistérségnek erre pénze illetve kerete nincsen. Nem szerettük volna, 
hogy ha ez pénzbe kerülne, viszont a már meglévő közbeszerzésen kiválasztott cégnek 
feladata az előkészítéseket elvégezni ezekben az esetekben ingyenesen és majd csak a 
nyertes projektekből számolhatja el ezeket a költségeket. Viszont az Európai Uniós 
pályázatokon kiírt rendszereknek konkrétan meg volt határozva, hogy melyik 
pályázataira vonatkozik, és ebbe nem tartozott bele a Norvég Alap, ezért fontos 
elfogadni, hogy a Norvég Alap is beletartozzon ebbe és az előkészítéseket elvégezzék. 
Belefér az idejükbe, történt velük egyeztetés, szívesen elvégzik ezt a munkát és bíznak 
benne, hogy a megvalósításban is részt vehetnek a későbbiekben.  
 
D r. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Az a megállapodás, ami a Széchenyi 2020 
pályázataira vonatkozott volna és csak a TOP-os pályázatokban való közreműködésére 
a Projektfelügyelet Kft-nek. A Társulás esetében a településeknél nyilván voltak ilyen 
lehetőségek, de a Társulásnak eddig még nem volt lehetősége benyújtani pályázatot a 
Projektfelügyelet Kft-vel kötött megállapodás alapján. A Projektfelügyelet Kft. 
kezdeményezte ennek az együttműködési megállapodásnak a kiszélesítését tekintettel 
arra, hogy olyan pályázati források is megnyílnak vagy megnyílhatnak, amelyek túl 
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mutatnak a TOP-os illetve a Széchenyi 2020 forrásokon. Gyakorlatilag ez a 
szerződésmódosítás erre irányul. De elfogadott melléklete, felhívom a figyelmet, ami 
alapján konkrétan együtt tudunk működni, nincs még ennek a szerződésnek. Ez egy elvi 
lehetőség.   
 
V a r c h ó   István elnök-helyettes: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulás és a Projektfelügyelet Kft. között 

érvényben lévő Együttműködési Megállapodás módosítása 
 

64/2016. (IX. 9.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa egyetért a Társulás és a Projektfelügyelet – 
Országos Projekttervező, -támogató és –felügyelő Kft. 
között érvényben lévő Együttműködési Megállapodás 
olyan módon történő módosításával, hogy az kiterjedjen 
„valamennyi az Európai Unióból származó valamint az 
Európai Gazdasági Térség Társulási Megállapodása 
alapján létrejött program keretében elérhető forrás”-ra is. 
A Társulási Tanács a 2015. június 30. napján kelt 
Együttműködési Megállapodást a határozat melléklete 
szerinti tartalommal módosítja. 
 
Felhatalmazza az elnököt a szerződésmódosítás aláírására. 
                        
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 

 
V a r c h ó    István elnök-helyettes: Javaslom az 5. sz. előterjesztés megtárgyalását, 
mely a ,, pályázati munkabizottság létrehozása” tárgyában készült.  
 
Az előterjesztést ugyancsak tárgyalta Pénzügyi Bizottság, kérném javaslatukat 
ismertetni. 
 
P e l l e    István Nagykamarás polgármestere: Tárgyalta a bizottság, támogatjuk a 
bizottság létrehozását. Abban a szerencsés helyzetben vannak a jelen lévő 
polgármesterek, hogy a bizottsági ülésen sikerült a bizottsági tagokat is kijelölni. A 
személyekkel szeretném kiegészíteni a határozati javaslatot, mégpedig Pál-Árgyelán 
Elvíra Pusztaottlaka polgármester asszonnyal, Lantos Zoltán Kevermes polgármestere 
illetve Süli Ernő Kunágota polgármestere valamint a határozati javaslatban már szerepel 
Simonka György országgyűlési képviselő úr. 
Amennyiben egyetértenek a személyekkel, támogassák őket. 
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S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Köszönöm a felkérést, másrészről 
ennek az ügynek operatív szempontból van jelentősége. Addig, míg kistérségi elnök 
voltam, könnyedén tudtam vinni az ügyeket, mert sajátomként tudtam vinni. Most 
minden egyes alkalommal egy meghatalmazást kell, kérjek polgármester úrtól ahhoz, 
hogy el tudjak járni ezekben az ügyekben. Abban a helyzetben, amikor a Kistérségnek 
egy olyan bizottsága jön létre, melynek én magam is külsős tagja vagyok, abban az  
ügyben már könnyebben el tudok járni. Az volt a kérésem és a feltételem, hogy olyan 
polgármesterek vállalják ebben a munkát, akik tényleg eljönnek. Vettem már részt 
néhány bizottságban, alakítottunk mi már néhány bizottságot. Van úgy, hogy Csürhés 
István polgármester urat hetekig nem lehet elérni telefonon. Ilyen volt még Krucsai 
József Medgyesbodzás polgármestere, aki egyre sem járt el. Ez a feladat nem jár 
pénzzel, de viszont munkával igen. A munka pedig idő elvonással jár. Az azt jelenti, 
hogy többször, sűrűn kell találkozni, ne menjenek el mellettünk pályázatok. Két nappal 
ezelőtt az OFA és a Belügyminisztérium tartott egy tájékoztatót a Pusztaottlakai 
Önkormányzat egyik munkatársa ment el erre a tájékoztatóra, nekem fogalmam sem 
volt azokról a pályázati kiírásokról. Miután telefonon elmondta, hogy milyen 
lehetőségek vannak és már szeptember 1-től nyitva vannak ezek a pályázatok, azt 
gondoltam, hogy elmennek mellettünk a lehetőségek. Szeptember 19-én hétfőn 10 
órakor vélhetően Orosházán tartunk egy megbeszélést ahova, meghívtuk a 
Belügyminisztériumnak a munkatársait a nemzeti forrásokról, illetve az Országos 
Foglalkoztatási Alap illetve még más pályázati tanácsadókat, hogy számoljanak be 
nekünk a nemzeti források illetve a GINOP-os források tekintetében milyen lehetőségek 
vannak. Ennek a bizottságnak az lenne a feladata, hogy pályázat figyelőkkel, 
előkészítőkkel és a döntés hozókkal is tartsa a kapcsolatot, tehát köztes szerepet tudjon 
tartani. Ha valakinek még van kedve ebben a munkában részt venni, azt szívesen látjuk.  
 
V a r c h ó   István elnök-helyettes: Ismételten megkérdezem mind a három 
polgármestert, hogy vállalják-e ezt a tisztséget? 
 
P á l -Árgyelán Elvíra Pusztaottlaka polgármestere: Igen, vállalom. 
 
S ü l i   Ernő Kunágota polgármestere: Igen. 
 
L a n t o s   Zoltán Kevermes polgármestere: Igen, elvállalom.  
 
V a r c h ó   István elnök-helyettes: Ezek után elvi akadálya nincsen, hogy ezt a döntést 
meghozzuk. 
 
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Pályázati munkabizottság létrehozása 
 

65/2016. (IX. 9.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Tanácsa Pályázati Bizottság felállításáról dönt. A 
Pályázati Bizottság feladatai: 
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1.) igény alapján feltárja, felkutassa a kistérségi szintű 

fejlesztési elképzeléseket, fejlesztési lehetőségeket, 
szándékokat. 

2.) Javaslatokat készítsen elő döntésre a pályázati 
előkészítésekkel kapcsolatban. 

3.) Javaslatokat fogalmazzon meg keret 
megállapodások megkötésére, együttműködésekre. 

4.) Információkat gyűjtsön, egyeztessen a megyei 
önkormányzat vezetőinél és a minisztériumokban a 
várhatóan megjelenő pályázatokról és azok 
előzetesen megismerhető feltételeiről. 

5.) Igény szerint javaslatokat tegyen a pályázat 
sikeressége érdekében szakmai, civil 
együttműködésekben való részvételre, társaságok, 
vagy egyéb jogi személyek létrehozására. 

Pályázati Bizottság tagjai: 
1.) Pál-Árgyelán Elvíra, Pusztaottlaka polgármestere, 

a Társulási Tanács tagja 
2.) Süli Ernő, Kunágota polgármestere, a Társulási 

Tanács tagja 
3.) Lantos Zoltán, Kevermes polgármestere, a 

Társulási Tanács tagja 
4.) Simonka György országgyűlési képviselő 
5.) A bizottság tagjai által választott szakértő. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 
 

 
V a r c h ó   István elnök-helyettes: Köszöntöm Zalai Mihály urat, a Közgyűlés 
elnökét. Két témakör fogalmazódott meg a tájékoztató kapcsán, az egyik az 
útpályázatokkal kapcsolatos, javítások, új utak építése, a másik pedig a TOP-os 
pályázatokról információ adás.  
 
Z a l a i   Mihály Békés Megyei Közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen a meghívást. 
Friss információkkal tudok szolgálni az úthálózattal, útjavításokkal kapcsolatban. 
Tegnap tartottunk Közgyűlést Gyomaendrődön, ahol a Magyar Közút Nonprofit Kft. 
igazgatója tartott beszámolót a közutak helyzetéről. Ez egy olyan terület, ahol nehéz 
pozitív dolgot mondani. Nagyon elmaradott Békés Megye úthálózata, több évtizedes 
hiányosságokat kellene pótolni néhány év alatt. Hiszen egyik pillanatról a másikra teljes 
megye úthálózatot felújítanák és nem nyúlnának hozzá 30 év múlva, akkor ugyanolyan 
állapotban lenne, mint most. Elmaradtak az elmúlt évtizedekben még a rendszerváltozás 
előtt is már azok az ütemezett, szakmailag kötelező 5-10-15 éves felújítások, amelyeket 
meg kellett volna tenni annak érdekében, hogy az úthálózat ne romoljon le ilyen módon. 
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Van egy olyan szakmai érdekesség a Megye úthálózatában, Dél-Békést nem érinti 
annyira, de Észak-Békésen olyanok a talajviszonyok, amely Heves megyében illetve 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében is jellemző, hogy nem csak az út felület, hanem az út 
alakok is csúsznak szét. A Mezőkovácsházi és Tótkomlósi út esetében is az út szélén 1 
méteres szakaszon a teljes út alap cseréjét kellett jelentsen. Olyan évtizedes elmaradás 
van, amit most nekünk kellene néhány év alatt pótolnunk. Megnövekedett a forgalom az 
elmúlt években. A szállítási útvonalak a közutakra tevődtek át. Földrajzi helyzetünknél 
fogva az ország egyik szélső megyéjeként teljesen természetes az, hogy akkor leszünk 
gazdaságilag versenyképesek, hogy ha ezt az úthálózatunkkal tudjuk ezt ellensúlyozni. 
Elmondható a jelentésből, a grafikonokból, hogy 2010 és 2011-ben volt egy forduló 
pont. Folyamatos romlását lehetett megállapítani a Békés Megyei úthálózatnak. Ez azt 
jelenti, hogy néhány százalékkal csökkentek a rossz és nem megfelelő utaknak a km 
száma és egy folyamatos növekedés látszik a jó és megfelelő utak km számában. Ezek 
nem látványos javulások, ezért maga a tendencia reménykeltő. Úgy érzékelem, hogy 
2016, 2017, 2018. vonatkozásában fordulóponthoz érkeztünk, több olyan program fog 
elindulni, amely látványosabb javulásokat fog hozni. Közel sem lesz elegendő, hiszen a 
Közút tájékoztatása szerint 600 km-i út van, amelyet haladéktalanul fel kellene újítani 
ahhoz, hogy valamelyest elégedettek lehessünk. Ezek az útfelújítások, amelyek most 
fognak elindulni, nagyságrendileg nem több száz km-esek. Az egyik a TOP-ban lévő 
útfelújítások, hiszen július 12-én ebben eredményt hirdettek és ez érinti ezt a járást, 
kistérséget is. 3,6 milliárd Ft értékben 27 km utat lehetett felújítani. Talán annyit 
érdemes megjegyezni, hogy 1.000 milliárd Ft-ot meghaladó összegre volna szükség, 
hogy a Békés Megyei utak megfelelőek legyenek. Először a gazdaságot kell rendbe 
tenni. Azt érzékelem, hogy a Kormány ebben elkötelezett, hisz Nemzeti Forrásról is 
fogok beszélni. Az is látszik, hogy az M44-es tekintetében tisztán Nemzeti Forrásból 
fog majd ez megépülni. Ott ahol az Unió nem tud segíteni, ott a Kormány fog nagyon 
komoly forrásokat biztosítani, hiszen az M44-es építése megfogja haladni a 200 milliárd 
Ft-ot.  
 
A TOP tekintetében július 12-én hirdettek eredményt. A Megyei Önkormányzat a 
döntést előkészítő bizottság ülésén felhatalmazás nélkül, de minden részét támogattam 
ennek a pályázati felhívásnak. Négy útszakaszon lesznek majd javítások, amely érinti 
ezt a Kistérséget. Ezek mégpedig: Csabaszabadi-Medgyesbodzás összekötő úton 2 km-
es szakaszon, Kevermes-Orosháza közötti összekötő úton 880 m-es szakaszon, Gyula-
Battonya-Mezőhegyes összekötő úton, Battonya belterületén 2,3 km-es szakaszon, 
illetve Kevermes-Medgyesegyháza-Orosháza, gyakorlatilag Orosháza belterületén az 
Aradi utcát jelenti, egy 1,2 km-es szakaszon lesznek felújítások. Ez ha nem is igazságos, 
de talán elfogadható számokat jelentenek.  
 
Egy úgynevezett 100 milliárd Ft-os felújítási programot indított a Kormány, ami 2017. 
évben fog megvalósulni. Amikor Dankó Béla úr bejelentette a sajtónak, hogy konkrétan 
mely szakaszokon fog majd megvalósulni, ha jól tudom májusban a Békés Megyei 
Hírlapban olvastuk. Ott tisztán az Észak-Békési, tehát Szarvas-Békés környéki utakra 
szólt ez a program teljes egészében, és ez egy nagyobb forrás, mint a TOP-ban lévő, 4,3 
milliárd Ft-os forrás. Örömmel látom, hogy mostani állapotában már szerepel a dinnyés 
út annak egy 7,3 km-es felújítása.  
 
Dolgozunk egy másik projekten, nem szeretném megelőlegezni, néhány megyével 
összefogva. Hasonló rossz úthálózattal kapcsolatosan készítünk egy anyagot annak 
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érdekében, hogy a későbbiekben lobbizni lehessen helyi utak felújítására. Azért három 
megyével, mert azt tanácsolták.  
 
Az M44-es út építéséről annyit tudok elmondani, amit a sajtóban olvasni lehet. 
Közvetlenül ezt a Kistérséget ez nem érinti, hiszen sok tekintetben inkább déli irányban 
csatlakozik a Kistérség. A Megye szempontjából egy fontos kérdés, mert az egész 
Megye megítélését jelenti az, hogy nem lehet megközelíteni tisztességes körülmények 
között. Orosháziként én sokkot kaptam, amikor el kellett mennem Békéscsabáról 
Kecskemétre, háromnegyed órát késtem.  
 
A Területfejlesztési Operatív Program kapcsán minden tájékoztatást igyekszünk 
megadni az érintetteknek, így az itt ülő polgármestereknek. Az az oka annak, hogy most 
kicsivel kevesebb híradás volt, mert kevesebb történés zajlott. Az összes megjelent 
felhívás lezárult, beadásra kerültek a TOP-os pályázatok. Az értékelés kapcsán annyit 
tudok elmondani, hogy ismereteim szerint nem állt még fel 100 %-ban az az értékelő 
szervezet, akik a pályázatok pontozását, értékelését fogják végezni. Nagyon remélem, 
hogy legkésőbb hónap végére megtörténik és elindulnak a pályázatoknak az értékelései. 
Ez azt is jelenti, hogy a Megyei Önkormányzat 272. kormányrendelet módosítása után 
olyan módon vesz részt az értékelésben, most a Közgyűlésnek kell felhatalmazni, 
megbízottat legtöbb esetben a Megyei Elnököt, hogy a döntés előkészítő bizottságban 
szakmai véleményt alkosson a pályázatról. Szakmai véleményt, mert minden esetben 
alá kell támasztani szakmailag azt, hogy miért igen és miért nem a szavazat. Nem lehet 
tetszik, nem tetszik alapon dönteni. Úgy gondolom, hogy nagyon komoly viták is 
lesznek, ami természetes ebben a tekintetben illetve nagyon sok rendkívüli Közgyűlést 
fogunk tartani, mert lehet, hogy hetente kétszer kell a döntés előkészítő bizottsági ülésre 
valamilyen felhatalmazásra az elnököt majd elküldeni.  
 
Az 5. sz. előterjesztés egy bizottság létrehozásáról szólt. Úgy gondolom, hogy pont 
ennek a Kistérségnek nem nagyon van szüksége ilyen bizottságra. Azt tapasztaltam, és 
ezúton is szeretném megköszönni a bizalmat, látva és összehasonlítva más 
településeknek, térségeknek a pályázatait, nagyon jó projektötletek voltak, nagyon jól 
voltak összekészítve, igyekeztünk sokat is tenni annak érdekében, hogy a Járásoknak a 
lehetőségeit kiszélesítsük. Egyrészt a lehatárolások megteremtésével. Az irányító 
hatóságtól többször is kaptunk írásban dicséretet. 
 
A másik, ami még nagy vihart kavart, az pedig a pályázatoknak az értékelési szempont 
rendszere, amelyet ismét az irányító hatóság elvárása szerint vittünk véghez. Ott is 
természetes, hogy az a fajta gondolkodás, az a fajta értékrend, hogy a gyengébbeket 
segítsük valamelyest az erősebekkel, a nagyobb gazdasági erőkkel szemben. Minden 
olyan szabálynak, és kormányrendeletnek ez felel meg, ami az Uniós források 
felhasználását szabályozza.  
 
Egy TOP-os pályázat is lezárult, ez viszont érinteni fogja a Kistérséget. A Megyei 
Munkaerő piaci paktum pályázata nyert, 2,4 milliárd Ft-ot nyert az a konzorcium, 
amelynek a Megyei Önkormányzat konzorcium vezetője a Nonprofit Kft-nk a tagja, és a 
Megyei Kormányhivatal. Egy olyan furcsa helyzetben vagyunk Békés Megyében, hogy 
egyrészt munkanélküliséggel erősen sújtott és közben már jelentkezik a munkaerő 
hiány, ez a paktum, ez a pályázat azt a célt szolgálja, hogy ennek a forrásnak több mint 
a 70 %-a munkabér támogatásra és munkaerő piaci átképzésekre, mentorálásra 
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fordítható. Szeretnénk azt a tömeget, aki munkát keres, és azokat a munkaadókat, akik 
munkaerőt keresnek egymáshoz közel hozni. 
 
Ennyit szerettem volna elmondani, ha bárkinek bármilyen kérdése van, szívesen 
válaszolok rá. 
 
V a r c h ó   István elnök-helyettes: Köszönjük szépen a tájékoztatást.  
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
C s ü r h é s    István Kaszaper polgármestere: Az úttal kapcsolatosan szeretnék 
hozzászólni. Ha legközelebb olyan lehetőség nyílik, hogy szakmai vezetőt kell 
kinevezni a Közútkezelő cég élére, akkor olyan embert kellene találni, aki szakmailag 
felkészült. Elkészült az Orosháza-Kaszaper-Mezőkovácsháza útszakasz, leaszfaltozták a 
Nagybánhegyesi szakaszt 1 km-en hideg aszfalttal, szét van menve, életveszélyes. 
Orosházán az Aradi utcát csinálják, nem lehet kamionnal megfordulni, 20 cm-es gödör 
van, abba dobnak követ és jön az útőr és sepregeti. Virág úrnak mondom, mi lenne, 
hogy ha már ők vették át ezt az utat és garanciába és nem érvényesítették, akkor ki 
javítanák ki 400-500.000 Ft-ért. Mert ugyanis, ha személy kocsival belemegyünk akkor 
ki kell hívni a rendőrséget, a rendőrség jól megbüntet, mert bele mentem a kátyúba.  
 
A Kaszaperi kerülő ívben, ismét nem tudták kiszámolni az ívet, kamionok lesodródnak, 
a buszmegálló pont ott van, az ott álló embereket elgázolhatják. Ezt már jeleztem az 
előző alkalommal is, nem tesznek semmit ez ellen.  
 
Most nyáron csinálták útfelújítás keretében a Békéscsaba-Csanádapácai szakaszt. De 
mire befejezték, addigra már megsüllyedt az eleje. Ha kevés pénzünk is van, és a 
szakma nem ért hozzá, akkor ne engedjük oda. Csináljunk akkor egy közös Kft-t, nem 
hiszem, hogy nincs olyan mérnök, aki ezt felelősséggel meg tudná csinálni. Ha van 
lehetőségünk olyat nevezzünk ki vezetőnek, aki ért is ezekhez a dolgokhoz. Ha 
alkalmatlanok vagyunk és nem tudunk ívet számolni, és megcsináltatni, akkor ne 
nevezzük ki.  
 
N a g y   Béla Medgyesegyháza polgármestere: Szeretnék gratulálni Zalai úrnak a 
Megyei Nap megrendezéséhez. Úttal kapcsolatosan az a problémám, hogy a Dél-Békési 
Kistérség Tanácsa döntött konszenzussal e térségnek az útfejlesztésével kapcsolatosan, 
ezt furcsán láttam, hogy nem ez ,,köszönt” vissza a mi döntésünk értelmében. Mi 
történt, mi indokolta más részeknek a felújítását? 
 
Z a l a i    Mihály Békés Megyei Közgyűlés Elnöke: Emlékezeteim szerint több 
útszakasz szerepelt. Egy olyan konszenzusnak kellett kialakulnia a pályázat során, 
amelyet az irányító hatóság támogatni tudott. Akár az úthálózat hosszát, akár a lakosság 
számot nézzük, több útnak is bele kellett volna, hogy férjen. Maga a döntési 
folyamatban a Megyei Önkormányzatnak nem volt szerepe. Sajnos a TOP-os 
pályázatokban a Magyar Közút a kivitelező. A kiírás szerint mással nem is volt 
lehetőség. Ha ilyen az értékelése a Magyar Közútnak a munkájának, hogy ennél sokkal 
jobb minőségben fog megtörténni.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Az M44-es útszakaszhoz egy 
kiegészítés. Ami nekünk egy kicsit nehéz volt ezeken a tárgyalásokon részt venni 
nekem, ugyanis tudjuk, hogy érdekérvényesítő képesség az sokféle lehet, és nekünk az 
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érdekünk, hogy egy szép Megye székhelyünk legyen, de megközelíthető és jó hellyé 
váljon nem tud megtörténni addig, amíg ilyen elérhetősége van. Az előző ciklus egészét 
arra szántam, hogy a 47-es felújításáért küzdjünk. Nekünk, ennek a térségnek sokkal 
fontosabb volt a 47-es felújítása, és ez megtörtént. Miután ezt sikerre vittük ezeken a 
tárgyalásokon, amelyek az M44-es tekintetében folytak az elmúlt időszakban, mélyen 
hallgattam az asztal végén, mert sokszor elmondták, hogy volt köztünk olyan, aki ebből 
kiugrott, nem egyedül voltam, még akkor a Dancsó képviselő úrral együtt harcoltunk 
ezért, és akaratukat érvényesítették az egész megye ellenében. Szerintem az egész 
megyének az érdeke volt a 47-es útnak a felújítása. A következő körben már támogatni 
tudtam mindent, ami az M44-essel felmerült. Egy feltétellel, ebben a Békéscsaba 
Önkormányzat testületével egy hullámhosszal kerültünk, kértük a minisztériumot, 
miniszterelnökséget, hogy nekünk Dél-Békésnek nagyon fontos lenne, hogy ha lenne 
egy Békéscsabai elkerülő, mondták, hogy lesz. El tudtuk viszont érni, hogy a Fürjesi út 
fel lesz újítva és bele lesz kötve. Nem a jelenlegi M44-es lesz felújítva M44-sé, hanem a 
44-es feletti szakasz fog majd becsatlakozni. A 44-es kapcsán nekünk most annak kell 
örülni, hogy lesz a Megyének egy M44-es autópályája, és lesz Dél-Békésnek egy 
lekötése, ami a mi utunkra a Csanádapácai, Orosházi útra fog bekötni. Kapunk mi 
hideget és meleget is néha. A Megye Napra én is azt tudom mondani, hogy nagyon jól 
sikerült. Szeretném megköszönni, hogy olyan Megyei Közgyűlése ennek a Megyének 
nem volt, amelyik a Dél-Békési Térségnek a kéréseit hajlandó volt meghallgatni és ha 
kérdeztünk, akkor válaszokat is kaptunk. Ha a törvény illetve a Minisztérium valamint 
az Európai Uniós szabályozás megengedte, akkor a kéréseink beépítésre kerültek a 
rendszeretekbe. Abban kérjük a segítségedet Elnök úr, hogy tegyél meg annak 
érdekében mindent, hogy Dél-Békésben ezzel az úthálózat lemaradással, ami nekünk 
ezen a környéken mindennapi problémát okoz, ezzel valamilyen módon a 
felzárkóztatás, a területi kiegyenlítés keretén belül elve mellett minél előbb javuljon a 
helyzet. Nemrég olvastam egy cikket, amely 2007-ben Bakos István Mezőkovácsháza 
akkori polgármestere nyilatkozott a Békés Megyei Hírlapban, arról, hogy a harmadik 
leghátrányosabb helyzetű kistérség vagyunk, most pedig 18. Ehhez képest 15 helyet 
javítottunk, mi tudjuk, hogy milyen rossz még mindig ebben a kategóriában lenni. Az 
Európai Unió szándéka szerint oda kellene terelni ahol ekkora hátrányok vannak, sőt, 
akik az előző ciklusban polgármesterek voltak, Roadshowt tartott a Megyei 
Önkormányzat 40 milliárd Ft-tal. Mazán Attila polgármester úrral egyetértettünk abban, 
hogy már többet nem könyörgünk, és kiállunk a saját érdekeink mellett, tehát kérjük, 
hogy lehatároljanak nekünk összegeket. Karsai József volt országgyűlési képviselő sok 
milliárd Ft-ot hozott ennek a térségnek. Csak Kaszaperen 7 útszakasz újult fel belőle. 
Mezőkovácsházán, a Járóbeteg Szakellátó, Óvoda, Medgyesegyházán útszakaszok.  
Tudom, hogy nem a te felelősséged Elnök úr, hogy ennyi milliárd Ft-ból mi nem 
részesülünk, csak mondjuk Békés és Szarvas környéke. De azért légyszives nézzél 
utána, hogy ha egy lehatárolt keretben a lehatárolt keret jogosultjai megadnak egy 
útszakaszt, lehet hogy szakmai alapon ütközhet a megyei úthálózat fejlesztésének az 
igazgatójának a véleményével, ha nagy megyei keretről beszélünk, akkor megtehetik 
velünk, hogy megint 100 %-ban elviszik tőlünk a pénzt. De a lehatárolt keretbe csak ne 
nyúljanak már bele! Arra kérlek Elnök úr, hogy segíts megvédeni a lehatárolt 
keretünket. Azért adtátok ide ennek a térségnek, hogy maga döntse el, hogy mire 
kívánja fordítani. Azon belül, hogy ha valaki változtatni akar rajta, akkor minimum 
idejön, hogy polgármester urak, asszonyok, amit mondtak az azért butaság, mert ….. Ez 
nem történt meg, és ezen meglepőd, és elkeseredünk. Tegyünk meg mindent annak 
érdekében, hogy az úthálózatok mintájára ne történhessen meg más mintájára ez, és ezt 
képviseld is mindenhol, mi is ezt fogjuk.  
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N a g y    Béla Medgyesegyháza polgármester: Azt tapasztaltam polgármesterként, 
hogy TOP-os projektjeink és közös együttműködésben mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy sikerre vigyük ezeket a projekteket. Köszönöm elnök úrnak és kérem, 
hogy ezt a munkatársainak is tolmácsolja. Azt is szeretném megköszönni, hogy a volt 
LHH-s térségek illetve a Komplex Programmal Fejlesztendő Kistérségek érdekében is 
megteszi azt, és kiáll más érdekek iránt. 
Az utak kapcsán mélységes felháborodottságomat szeretném kifejezni, több okból is. 
Egyrészt én korábban 20 évig voltam a Megyei Közgyűlés tagja, és a Közútkezelő Kht. 
mostani beszámolója kapcsán előszedtem a régi tárgyi emlékeimet, és azt tapasztaltam, 
hogy a jelenlegi igazgató munkásságát áttekintve tulajdonképpen ugyanazt a szöveges 
paneleket csatolta az előterjesztéshez, amit korábban már megtett. E mögött nem 
nagyon van érdemi munka, tárgyi felkészülés, ez egy fajta kötelezettség teljesítés. 
Ahogy a döntések születnek, bizony az utak felújítása tárgyában meghozott és 
Közlönyben közzétett döntések abszolút nem tükrözik vissza azt a Kistérségi akaratot és 
közmegegyezést, amit itt határozat formájában is kinyilvánítottunk, ez engem 
mélységesen felháborít. Azt gondolom, hogy ez minimum egy tájékoztatást 
megérdemelt volna. Semmibe venni a térségi akaratot, ez elfogadhatatlan. Szeretném 
indítványozni, hogy ha van útügyi kormánybiztos megjelölve, akkor valószínű, hogy az 
útügyi kormánybiztosnak tudomása van vagy volt ezekről a dolgokról. Szeretném, hogy 
ha hoznánk egy határozatot, hogy felkérnénk a kormánymegbízott urat, hogy tisztelje 
meg jelenlétével a következő Kistérségi Tanács ülését, ahol az itt felmerült kérdésekre 
választ tudnánk kapni. Az elnök úr az okokról minden bizonnyal nem tud.  
 
Z a l a i    Mihály Békés Megyei Közgyűlés Elnöke: Ennek a pályázatnak a Magyar 
Közút volt a benyújtója. Képviselő úr emlékszik rá, hogy több alkalommal levelezést, 
illetve tárgyalást is folytattunk a Magyar Közút vezetőjével. Azokat az instrukciókat ő 
próbálta egyesíteni melyek különböző irányból érkeztek. Mi minden esetben olyan 
levelezést, olyan kommunikációt folytattunk a Közúttal, ahol a Térségből beérkező 
javaslatokat kértük beépíteni. Mivel nem mi voltunk a pályázat beadója, feltételezem 
egyébként, hogy összegszerűségében több javaslat is érkezett be, ezért a Magyar Közút 
szűrte meg ezeket a javaslatokat általam nem ismert szakmai indokok alapján. Ha ezt 
megnézem km-ben vagy összegszerűségében, ez nagyjából egy negyede. Ez még 
matematikailag sem igazságos. Útügyi biztos úrral igyekeztem már levelezni, egyoldalú 
volt a  kommunikáció én írtam levelet, válasz nem jött. Nem vagyok abban sem biztos, 
hogy Dankó Béla úr útügyi biztos. Ugyanis a kollegáim utána néztek, és december 31-ig 
tartott a kinevezése, nem találjuk annak nyomát, hogy ezt meghosszabbították volna. 
Vantara Gyula úrnak is van ebben szerepe, lehet, hogy őt is érdemes lenne meghívni. 
Illetve maximálisan egyetértek a polgármesterek véleményével.  
 
N a g y     Béla Medgyesegyháza polgármester: Amikor a Kistérség döntött és elfogadta 
és a projekt nagyságáról döntött, én személyesen találkoztam a Magyar Közút Megyei 
Igazgatójával, aki végig járta ezeket  a javasolt helyszíneket. Engem személy szerint a 
Medgyesegyházát érintő fejlesztés részekhez megkeresett, világosan kifejtette, hogy ő 
ezzel maximálisan egyetért és a Kistérségnek leírt program tervezetét szakmailag 
támogatja, de ezt nem itt döntik el, hanem Budapesten. Ha mi az érdekeinkért nem 
fogunk markánsan kiállni és harcolni, azt senki nem fogja helyettünk megtenni.  
 
M a z á n   Attila Almáskamarás polgármestere: Tisztelt kollégáimmal mondhatjuk azt, 
hogy mi még itt Dél-Békésben ilyen segítőkész, együttműködő, konstruktív Elnök úrral 
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nem találkoztunk illetve nem is találkoztunk. Ez vonatkozik a bizottságok munkájára is. 
Kis település vezetőként nem volt olyan kérésem, amit ne próbáltak volna teljesíteni. 
Minden egyes rendezvényünkre valaki megjelent. Méltatták azt a munkát, ami egy kis 
település életében nagyon fontos, hogy valaki eljött. Nagyon nagy harc folyik a 
pénzekért, és ebben a méltatlan harcban végre van Dél-Békésnek egy országgyűlési 
képviselője, aki mellé állt ennek az ügynek. Még méltatlanabbnak tartom, hogy kilenc 
Járásból a Mezőkovácsházi Járás volt az egyetlen, ahol volt olyan Békés Megyei vezető, 
aki nem jött el. Nagyon sokan Békés Megyét az Összefogás Megyéének is nevezik. Azt 
hiszem, hogy ebben a kiegyenlítődésben mi igen is részt szeretnénk venni és ami járt 
korábban, azért mi fogunk harcolni. Mindenképpen saját érdekünkben össze fogunk 
fogni, szerintem mindannyiunk nevében mondhatom. Ott leszünk a csata mezőn ha kell, 
ha kell bárhol nyilatkozunk ez ügyben.  
 
A foglalkoztatási paktummal kapcsolatban azt szeretném kérni, hogy nagyon sokan 
voltunk egy kerekasztal beszélgetésen. Azt bármikor fel tudjuk eleveníteni, segítünk 
ennek a paktumnak a sikerességében. Mi látjuk, hogy hol vannak azok a nagyon 
kardinális kérdések, amelyeket mindenképpen rendezni kell jogszabályi változások 
mellett. A gyökereitől kezdve kell ezt a dolgot megvizsgálni. Nagyon sok problémát 
látunk helyben, látunk megoldást is. Jómagam Dr. Nagy Ágnesnél az elmúlt héten 
kértem időpontot egy óra hosszát beszélgettünk, és ő elmondta a vállalkozók részéről az 
aggályokat, jómagam elmondtam a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos dolgokat, de ez 
a kettő most jelenleg nagyon távol áll egymástól.  
 
P e l l e    István Nagykamarás polgármestere: Egyre szeretném kérni az Elnök urat és a 
jelenlévő képviselő urat, hogy az elkövetkezendő időszakban a TOP-os pályázatokkal 
kapcsolatban, hogy a kis települések nevében ne szomorú szájjal üljünk itt az ülésen. 
Ennél rosszabb utakat már nem nagyon lehet elképzelni. A TOP-os pályázatokra 
mindenképpen figyeljünk oda. Az elvándorlás így is hatalmas, ezt minden település 
vezető érzi és érzékeli is.  
 
R u c k   Márton Békés Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Bizottság elnöke: Az 
úttal kapcsolatosan a legkevesebb ráhatással bírt a Megyei Önkormányzat, pont a 
pályázó személye és egyéb miatt. Azt tudom elmondani, hogy a tőletek érkezett 
igényeket annak rendje, módja szerint mindig továbbítottuk és megfelelő támogatással 
biztosítottuk a Megye részéről. Sajnos, hogy ezek a döntések nem úgy születtek, ahogy 
mi azt kértük, ebben a Megyei Önkormányzatnak nem volt ráhatása. Felmerültek a 
lehatárolt keretek Észak és Déli része. Egymást közt vagyunk, elmondhatom azt, hogy a 
harc még most is folyik nem is csak kicsit. Tegnapi Megyei Közgyűlésen a megye 
középső északi részének polgármesterei megjelentek ezen a Megyei Közgyűlésen, 
szerintem semmi mást, csak a sajtó előtt akartak a nagy pankrációt csinálni. A 
Gyomaendrődi polgármester utolsó napirendi pontként előadta azt, hogy Gyoma 
városának milyen fejlesztései vannak, amit a TOP-ból szeretnének érvényesíteni. Ez 
nem sok, csak a megyei keret 10 %-a gyakorlatilag. Megnyugtattam, hogy teljesen 
rendben van, de vélhetően ezek mind nem fognak nyerni. El kellett magyarázni, hogy a 
mostani TOP-os keret hogyan is működik. Megvannak a lehatárolások a 
Mezőkovácsházi Járás, Sarkadi Járás. Jelen körben meghirdetett pályázati rendszerben 
van nekik 28 milliárd Ft amelyre most benyújtották a pályázatot és nem velünk 
Mezőkovácsháziakkal küzdenek, hanem ők küzdenek egymással, hiszen ebben a 
Járásban voltak egyeztetések és nem látni azt, hogy a források négyszeres igény érkezett 
volna. Mindenki tudta a dolgát, hogy hogyan kell pályázni. Ezen kívül mindenki 
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mindenkivel küzd, de ez legyen az ő bajuk. Amikor elmeséltem a jelenlegi állást, akkor 
már senki sem akart kérdezni. Elnök úr be is zárta a Közgyűlést, rendje módja szerint 
elköszöntem, és a Gyulai polgármester az udvaron azt kérte tőlem, hogy próbáljak 
felhagyni a Gyula fóbiámmal. Mondtam, hogy elnézést, nekem nincsen Gyula fóbiám, 
én csak azt látom, hogy a 713-as időszakban elvittetek 10 milliárd Ft-ot. Most csak 
annyi bajotok van, hogy most nem fogtok elvinni 10 milliárd Ft-ot. Erre mondta, hogy 
ők harcolni fognak. Mondtam, hogy ti harcoltatok eddig, ezután is fogtok, de ha jól 
tudom, hogy soha nem harcoltatok azért, hogy a kicsiknek bármi is legyen, csak 
magatokért tudtok harcolni. Tehát ilyen konszenzusban folyik a Megyén belül ez. Azt 
gondolom, hogy a TOP-os előkészületek kapcsán, lehatárolás, pontozási rendszer, úgy 
gondolom, hogy mindent úgy próbáltunk megcsinálni, hogy az elvárásoknak, 
jogszabályoknak az megfeleljen és nem tudják kikezdeni. Mi ezt meg is védjük 
egyébként. Köszönöm.  
 
Z a l a i   Mihály Békés Megyei Közgyűlés Elnöke: Annyit még kiegészítésként az utas 
pályázathoz, hogy én írtam egy levelet az irányító hatóságnak. Az irányító hatóság 
olyan levelet kapott a Békés Megyei Önkormányzattól, ahol nem volt jogköröm erre, de 
személyes javaslataimat, meglátásaimat, hogy milyen sorrendben kellene felújítani, mi 
az ami a fontosabb, ezek is szerepeltek a levélben. Ennél jobban nem lehetett előre 
menni, nem lehetett túl lépni az adott helyzetben azt a jogkört, amellyel én 
rendelkeztem.  
 
A lehatárolások védik ennek a Járásnak az érdekeit. Ebbe kívülről nem tudnak 
beleszólni, a Mezőkovácsházi Járásban még a szabad keretből is lehet valamennyit 
fogni. A Sarkadi Járásban, ahol több mint 3 milliárd Ft-os a lehatárolás, csak egy 
harmadát nyújtották be pályázatra. Eleve kevesebbre súlyozták magukat, úgy gondolták, 
hogy nem tudnak indikátorokat teljesíteni, és érdekes módon több mint 2 milliárd Ft-ot 
bent fognak hagyni. Nekünk a későbbiekben dolgunk lesz azzal, hogy próbáljuk úgy 
átcsoportosítani Megyén belül, hogy az jól hasznosuljon. A Mezőkovácsházi Járás 
illetve a települések előtt le a kalappal, a mértéktartás, a szervezettség és azért is, mert a 
pályázataik nagyon jól elő vannak készítve. 
 
C s ü r h é s   István Kaszaper polgármestere: Kaszaperen munkaerőhiány van. 
Tudomásul kell venni, hogy vannak olyan emberek, akik mondjuk a Linemarnál nem 
tudnak elhelyezkedni. De vannak még tartalékaink. Megcsinálták 1980-ban Kaszaper-
vásárhelyi csatornát 20 méter széles 5 méter mély, azóta nincs víz, felszámoltunk 100 
hektár nádast, lett helyette 150 hektár terméketlen föld, de van benne 20 méter szélesen 
nád 5 méter mélyen. 16-szor írtam már a Katasztrófavédelemnek, ha ott mondjuk 
személyautóból kidobnak egy égő cigarettát egyből felgyullad az egész. Kiküldtek 10 
embert a Belügyminisztérium segedelmével a közmunkaprogramban gát-csatorna 
tisztítás jogcímén. Ez idő alatt megcsináltak 450 métert. Kérném, a Kistérséget, hogy 
foglaljon benne állást, hogy a Belügyminisztérium vegyen már fel másik ,,szemüveget” 
és próbáljon már úgy gondolkozni, hallgasson inkább ránk. Inkább adjuk oda a pénzt a 
vízgazdálkodásra, ezt a pénzt pedig értelmes munkahelyteremtő beruházásokra adjuk 
oda. Közösen adjunk erre egy állásfoglalást. 
 
V a r c h ó    István elnök-helyettes: Azt gondolom, hogy ezt valamennyien 
támogatjuk. Viszont az is meggyőződésem, hogy ezt előterjesztés formájában el kell 
készíteni, az elképzeléseinket összerakni és utána a következő Tanácsi ülésen dönteni 
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róla. Azt javaslatom, hogy a következő alkalomra készüljön egy előterjesztés, és annak 
megvitatását követően döntsön a Tanács. Ezt elfogadjuk? 
 
C s ü r h é s   István Kaszaper polgármestere: Itt vagyunk, egy dolgot kérünk, hogy a 
Belügyminisztérium illetve a Munkaügyi Központ szüntesse meg a csatorna 
karbantartási munkálatokat, mert értelmetlen, amit elvégeznek. Kérjük átcsoportosítani 
értékteremtő munkára, vagy egyéb más közmunkára felhasználni.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Tudod, hogy mindig egyetértek veled, 
ráadásul még ebben is, csak ez ennél sokkal bonyolultabb. Ilyen csatorna illetve út 
karbantartási munka nem csak Kaszaperen folyik, hanem az ország számos helyén, és 
nem csatorna karbantartás, hanem vízügyi kérdés ahol dolgozik mondjuk 100.000 
ember. Ezt nem fogják megszüntetni biztosan. Ha munkaerő teremtő beruházást 
akarunk csinálni, akkor azt tudni kell, hogy az Európai Uniónak van egy alapelve, soha 
semmi nem érhet össze dupla finanszírozás, kettős finanszírozás nem lehet. Lehatárolás 
tekintetében nagyon el kell különíteni a munkahely teremtő beruházást, és a 
közfoglalkoztatást. Hiszen mind a kettőnek az a célja, hogy ha összeér a 
munkahelyteremtő beruházás, amit csak Európai Uniós forrásból lehet csak 
megcsinálni, és a közfoglalkoztatás, amire nem lehet felhasználni Európai Uniós forrást, 
csak kizárólag Nemzeti forrást, akkor viszont elveszíthetjük a GINOP-os és egyéb 
pályázatok tekintetében a munkahelyteremtő beruházási lehetőségeinket. Ez azért nem 
olyan egyszerű, hogy szüntessék meg a csatornánál és adják oda ezt a pénzt másik 
rendszerre. Mert az egyik Uniós pénzből van a másik pedig Nemzeti pénzből. E mellett 
azt kell mondjam, hogy egyetértek minden egyes szavaddal, csak az eszköz, amit 
választhatunk, az nem alkalmas arra, hogy a polgármesterek ezt döntsék. Hozzál egy 
anyagot, amelyet valaki aláír, olyan aki ehhez ért, és Kaszaper ezt az egész térség 
érdekében felakarja építeni valamire, ezt támogassa a másik 18 település illetve a 
Kistérség. Ennek van értelme, ez egy megfelelő eszköz.  
 
Tegnap előtt frakcióülésen voltunk, és nem tudtam itthon lenni a Békés Megyei 
Közmunka bemutatón, ami a Békéscsabai belvárosban kerül mindig megrendezésre. 
Rengeteg telefonhívást kaptam, hogy milyen jó, és a mieink voltak a legszebbek és a 
legjobbak. Ez nagyon jó érzés volt. Arra is emlékszem, hogy amikor ezt indítottuk 
2011. évben, hogy milyen komoly nehézségek voltak. Akkor polgármesterként azt 
mondták, hogy visszaéltem a hatalmammal és a saját földemen dolgoztattam az 
embereket. Komoly ügyészségi vizsgálat volt. De a végére addig eljutottunk, hogy 
tényleg büszkék lehettünk arra, amit elvégeztünk és azt hiszem, hogy a tegnapi esemény 
illetve a telefonhívások, amelyeket kaptam, az bebizonyította, hogy jó úton járunk. Arra 
nagyon vigyázzunk, hogy ezeknek az eredményeknek egy részét támadjuk, nehogy az 
egészre vonatkoztassák. Hiszen Kaszapernek nagyon szép kerékpárútja, parkjai vannak. 
Almáskamarásnak példaértékű munkaruha varrodája. Magyardombegyháziaknak az 
élelmiszergyártó üzeme van. Pusztaottlakaiaknak pedig a vadasparkja stb. 
Mezőkovácsházának külön Roma brigádja van. Ezek olyan eredmények, amelyekre 
nagyon büszkék lehetünk. Az országban ezt nem tudták elérni szinte sehol. Szociális 
foglalkoztatás keretében nemsokára elérhetjük azt a pontot, amikor az emberek többet is 
kereshetnek, mert azért ez nem jó. Több szempontból nem jó. Az egyértelműen látszott, 
hogy jól végezzük a munkát, és nem lesz probléma, van előttünk még út és azt végig 
kell járni.  
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A Gyulai polgármester is elmondta, hogy harcolni fognak ez ellen. Ebben az újdonság 
az, hogy mi is elkezdtünk harcolni, ilyen még nem volt. Örülünk Gyula sikerének és 
szépségének, nekünk az a probléma, hogy ha a mi rovásunkra, a mi pénzünket akarja 
elvenni. Úgy gondolom, hogy ők nagyon jól látják a Közép-Dél-Békésben, hogy az 
elmúlt években megváltozott a politikai helyzet, az erőviszony és elkezdtek számolni. 
Adatok, újságcikkek vannak. Ha nem kapják meg a kisegítő forrásokat, akkor nem 
működnének. Már előre hozott választások sokasága lett volna. Varga Gusztáv elnök úr 
azt mondta, hogy kérjünk szolidaritást. Ezt tettük eddig, most már határozottan fel 
fogunk lépni, és ez pedig nem tetszik nekik. Azt vélelmezik, azt sejtik, hogy a TOP és 
egyéb területeken is, ha nem tesznek semmit maguktól nem fog odaáramlani, mert most 
feljött egy másik szereplő a pályára. Voltam egy beszélgetésen, ahol azt mondták, hogy 
most jöttek egy másik megbeszélésről, ahol ezek a polgármesterek összeültek és azt 
mondták, hogy a Dél-Békési buldogból csinálunk Dél-Békési Achillest, és ki lőjük. 
Engem nem egyszerű kilőni, és nem vagyok Dél-Békés Achillese. Már olyan alapokat 
tettünk le, amivel stabilan állnak. A mai napig azt mondják újságba, hogy Dél-Békésbe 
letolni pénzt minden egyes euró fél euróvá válik. Beinvesztálunk 100 eurót, az egy év 
múlva 50 eurót ér. Szerintem jó úton járunk, hasznos dolgokat végzünk a tegnapi 
közfoglalkoztatói bemutató is azt mutatja, hogy Dél-Békés kitett magáért. Az, hogy 
támadják Elnök urat azzal, hogy a Dél-Békésnek illetve a Sarkadi Járásnak több fog 
jutni, az azért nem ad nekünk szomorúságra okot. Majd a pontozási illetve a 
kritériumozási rendszer eldönti majd. Amennyiben a Megyei Önkormányzat segít 
nekünk ebben, akkor köszönjük szépen. De azt kell, mondjuk, hogy harcolni fogunk 
akkor is, ha nem segít nekünk senki sem majd. Van ebben a társaságban sok olyan 
polgármester, aki történelmi lehetőséget lát ebben és nem fogja elengedni. Ha mi ezeket 
a lehetőségeket nem kaphatjuk meg Dél-Békésben, akkor nem 4.000 fővel fog a 
lakosság száma csökkeni, hanem ennek a duplája, és meglehet majd nézni, hogy 20 év 
múlva hol fogunk tartani.  
 
Z a l a i     Mihály Békés Megyei Közgyűlés Elnöke: A Dél-Békési Kistérség számíthat 
a Megyei Önkormányzatra, és nem azért mert én személy szerint Orosházi vagyok és 
közelebbről ismerem az itteni problémákat, és nem azért mert a feleségem a Sarkadi 
Járásból való, hanem azért mert egyrészt így tartom igazságosnak, ésszerűnek és az 
Uniós forrásoknak felhasználásáról szóló valamennyi rendelet ebbe az irányba mutat. 
Tehát az alapelvek között szerepel a területi kiegyenlítődés elve. Magyarországon 
megszületett Kormányrendelet a Járások besorolásáról erről szólnak, tehát mi azt 
tesszük, ami a mi dolgunk. Békés Megyében a fejlesztési biztos szájából nyilvános 
ülésen a Megyeházán elhangzott az, hogy kár befektetni, kár forrásokat csoportosítani 
az elmaradott térségekbe, mert nem hasznosul jól az a forrás. Ugyanolyan értékű 
emberek élnek itt is. Közben segíteni kell azokat a húzó erőket, ágazatokat, amelyek 
motorjai lehetnek a Békés Megyei gazdaságnak. Úgy gondolom, hogy az elmúlt 1 
évben olyan döntéseket hoztunk, mellyel bizonyítottuk, hogy mind a két elvárásnak 
igyekszünk megfelelni. Semmiképpen nem tudunk olyan fejlesztés politikát, mely 
egyrészt szembe megy az Unió elveivel, igazságtalan és megkülönböztet A és B 
kategóriájú Békés Megyeieket.  
 
V a r c h ó    István elnök-helyettes: Két határozati javaslat van, amit szeretnék a 
Tanácsi ülés elé terjeszteni. Ebben kérném az állásfoglalásokat.  
 
Az egyik az elhangzott hozzászólások alapján Vantara Gyula Békés Megyei Fejlesztési 
Biztos és Dankó Béla Békés Megyei Útügyi Biztos meghívása lenne a Társulási ülésre. 
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Ezt úgy gondolom, hogy ha egy határozati javaslattal elfogadunk, akkor Elnök úrnak 
illetve az apparátusnak egy feladatot jelent, hogy kellő egyeztetés után a lehető 
legkorábbi alkalommal hívja meg az urakat. 
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Majd meghívom őket én. 
 
V a r c h ó   István elnök-helyettes: Annyi módosítást hajtunk végre a határozati 
javaslatba, hogy felkérjük Simonka György országgyűlési képviselő urat, hogy járjon el 
ebben az ügyben és a Fejlesztési illetve az Útépítési Biztos urakat hívja le a Kistérségi 
ülésre. 
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Dankó Béla útügyi és Vantara Gyula fejlesztési biztosok meghívása  
 

66/2016. (IX. 9.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Tanácsa felkéri Simonka György országgyűlési képviselő 
urat, hogy a Társulási Tanács novemberi soros ülésére 
hívja meg Dankó Béla Békés megyei útügyi biztos és 
Vantara Gyula Békés Megyei fejlesztési biztos urakat. 
 
Határidő: novemberi soros ülés 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
V a r c h ó    István elnök-helyettes: A következő határozati javaslat pedig a 
következőről szólna. A Kistérség illetve a tagönkormányzatok képviseletében 
megköszönöm a Megyei Közgyűlés Elnökének, a Megyei Közgyűlés Hivatalának 
illetve dolgozóinak a Térség településeinek érdekében segítőkész munkáját.  
 
Kérem, aki egyetért, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Köszönetnyilvánítás 
 

67/2016. (IX. 9.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa minden komplex programmal fejlesztendő járás 
településének nevében megköszöni a Megyei Közgyűlés 
Elnökének, a Megyei Közgyűlésnek, valamint a Megyei 
Önkormányzat Hivatala vezetésének és munkatársainak a 
mezőkovácsházi járás (18 település) és a sarkadi járás (11  
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