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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. november 
11-én 9 órai kezdettel megtartott soros ülésén.  

 
 
Az ülés helye: Mezőkovácsházai Polgármesteri Hivatal  

földszinti tanácskozó terme  
           
 
Jelen vannak:Varga Gusztáv Mezőkovácsháza alpolgármestere 
 Paulik Katalin  Végegyháza alpolgármestere  
 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 
Dr. Nagy Béla   Medgyesegyháza polgármestere 
Pelle István  Nagykamarás polgármestere 
Süli Ernő  Kunágota polgármestere 
Dr. Varga Lajos   Dombegyház polgármestere 

 
Távolmaradásukat bejelentették: 

Pál-Árgyelán Elvira  Pusztaottlaka polgármestere  
Fehérné Andorka Ildikó Dombiratos polgármestere 
Sódarné Varga Gyöngyi  Magyarbánhegyes polgármestere 
 

Távolmaradását nem jelentette be: 
Mitykó Zsolt Mezőhegyes polgármestere  
 

 
Jelen volt még: Simonka György   országgyűlési képviselő 

Süle Katalin  Mezőkovácsházai Járási Hivatal 
hivatalvezető helyettese  

Dr. Szilbereisz Edit  munkaszervezet vezetője                            
Krisztován Anna projekt szakmai vezető 
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Molnár Zoltán Dél-békési Jövőkép Kft. ügyvezetője 
Kovalik Angéla  Humán Szolgáltató Központ vezetője 
Dudaszegné dr. Lajos Tímea Mezőkovácsházi Járási Hivatal Hatósági 

és Gyámügyi Osztály vezetője 
Kálmán András  tanácsnok  

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Köszöntöm az ülésünkön megjelent Társulási Tanács tagjait, 
Simonka György országgyűlési képviselő urat, Süle Katalin Járási Hivatal vezető 
helyettesét, Dudaszegné dr. Lajos Tímea Hatósági és Gyámügyi Osztály vezetőjét, 
Kovalik Angéla Humán Szolgáltató Központ vezetőjét, Dr. Szilbereisz Edit 
munkaszervezet vezetőjét valamint a meghívott vendégeket.  
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 18 tagjából 13 fő jelen van. Pál-Árgyelán Elvira 
Pusztaottlaka polgármestere, Fehérné Andorka Ildikó Dombiratos polgármestere és 
Sódarné Varga Gyöngyi Magyarbánhegyes polgármestere jelezte távolmaradását. 
Mitykó Zsolt Mezőhegyes polgármestere nem jelezte távolmaradását, Dr. Varga Lajos 
Dombegyház polgármestere érkezetése későbbre várható.  
 
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 13 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 
Tárgya: Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 

68/2016. (XI. 11.) sz. TT. határozat 
 
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2016. november 11-i soros ülésén készült 
jegyzőkönyve hitelesítésére Marjai János Battonya 
polgármesterét megválasztotta.  

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom felvenni a napirendi pontok közé 

� A 2016. évi munkaterv módosítása („0” sz. előterjesztés), 
� A Dél-békési Jövőkép Kft. társasági szerződésének módosítása (3. sz. 

előterjesztés),  
� A gyermekvédelmi rendszer tagjainak feladatairól és a gyámhivatallal történő 

együttműködési kötelezettségről (4. sz. előterjesztés), 
� A TOP 512-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések keretében megvalósuló 

„Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházai járásban” 
című projekt bemutatása, tájékoztatás (5. sz. előterjesztés), 

� Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához (szóbeli 
előterjesztés) 
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előterjesztéseket.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele  
 

69/2016. (XI. 11.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa 
� A 2016. évi munkaterv módosítása („0” sz. 

előterjesztés), 
� A Dél-békési Jövőkép Kft. társasági szerződésének 

módosítása (3. sz. előterjesztés),  
� A gyermekvédelmi rendszer tagjainak feladatairól és a 

gyámhivatallal történő együttműködési kötelezettségről 
(4. sz. előterjesztés), 

� A TOP 512-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések 
keretében megvalósuló „Helyi foglalkoztatási 
együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházai 
járásban” című projekt bemutatása, tájékoztatás (5. sz. 
előterjesztés), 

� Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének 
felhívásához (szóbeli előterjesztés) 

előterjesztéseket napirendre vette.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom, hogy a Társulási Tanács a „0”-ás jelű 
előterjesztést tárgyalja meg, mely a 2016. évi munkaterv módosítása tárgyában készült.  
A belső ellenőrzési terv elfogadásának feltétele, hogy a testületek a saját belső 
ellenőrzési tervüket elfogadják. Mivel ez nem történt meg minden testület esetében, 
ezért ennek a megtárgyalását el kell napolnunk december 2-ára.  
Ezt az előterjesztést együttes bizottsági ülésen megtárgyalták a bizottságok, kérem 
javaslatukat ismertetni. 
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: Az előterjesztést együttes bizottsági 
ülésen megtárgyaltuk és javasoljuk a határozati javaslat elfogadását.  
Felhívom a figyelmet arra, hogy a testületek az adott év októberéig fogadják el a belső 
ellenőrzési tervüket a munkavégzés folyamatosságának biztosítása érdekében.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: 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 13 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 
Tárgya: Munkaterv módosítása   
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70/2016. (XI. 11.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa 2016. évi munkatervét az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
A novemberi soros ülés napirendjéről „A Társulás 2017. 
évi belső ellenőrzési tervének elfogadása” napirendi 
pontot törli azzal, hogy azt legkésőbb 2016. december 02. 
napjáig rendkívüli ülés keretében megtárgyalja. 
 
Felkéri a tagönkormányzatokat, hogy a belső ellenőrzési 
tervük elfogadásáról szóló testületi határozatot 2016. 
november 21. napjáig küldjék meg a Társulás 
munkaszervezete részére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom a fentiek alapján kiegészített és módosított, a 
meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalását.  
Van-e más javaslat?  
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása 
 

71/2016. (XI. 11.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2016. november 11-i soros ülése napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 

 
1.) A Társulási Tanács 2017. évi munkatervének 

elfogadása  
Előadó: Varga Gusztáv elnök 

 
2.) Előterjesztések  

 
 
Dr. Varga Lajos Dombegyház polgármestere megérkezett a Társulási Tanács ülésére. 
Jelenlévő tagok létszáma 14 fő.  
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Mielőtt elkezdenénk megtárgyalni a napirendi pontokat, 
átadom a szót Simonka György országgyűlési képviselő úrnak.  
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S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: A tegnapi DAREH taggyűlésen nem 
azért voltunk ott és nem azért szólaltunk fel körülbelül 10-szer, mert azt gondoltuk, 
hogy a 48:27-es arány meg fog változni. Ezeknek a jegyzőkönyvben rögzített 
mondatoknak lesz még komoly jelentősége. Azt gondoltuk, hogy azt a hibát, amit 
szeptember 21-én elkövettek, azzal hogy levették napirendről azt a négy napirendi 
pontot, azt megpróbálják helyre hozni. Bíztunk benne, hogy törvényes útra tudjuk 
terelni a dolgokat, de csak törvénytelenségek árán akarják most. Az a három napirendi 
pont az egy törvénytelen helyzetnek a bebetonozása, törvénytelen alapokra épített 
rendszer. A szeptember 21-i ülésnek következtében nem sikerült megkapnia a 
megfelelőségi nyilatkozatot a DAREH Bázis Zrt-nek. A minősítési engedélye már 
szeptember 29-én meg volt, ezért 30 napon belül meg kellett volna kötni a szerződést. 
De mivel nem teljesítette a feltételt, ezért a feltétel nem teljesülése miatt elállás köteles, 
tehát 30 napon belül meg kellett volna szüntetnie. Ezt szeretette volna Dávid Zoltán a 
DAREH Önkormányzati Társulás Elnöke, hogy ezt visszavonják. Azt szerette volna, 
hogy azt a szerződést, ami már hatályon kívül van, hiszen megszűnt október 29-én, 
visszavonják. Amit a módosításba szerettek volna beépíteni, azt egy teljesen új 
szerződésbe építik bele. Dávid Zoltán elnök úron keresztül akarták végig vinni. 
Törvénytelenségbe nem akart bele menni, nem akart asszisztálni elnökként ehhez. Ezért 
döntöttek úgy, hogy akkor egy bizalmatlanságival visszahívják az elnök urat. Ez 
innentől kezdve olyan irányt vet, amihez nagyon nehéz mellé állni. Október 29-től 
törvényesen nincsen eszköze a DAREH Bázis Zrt-nek, mert nem teljesítette a feltételt 
október 1-jéig. A törvény kimondja, hogy október 2-án már nem lehet feltételt 
teljesítenie. Október 1-jén meg kell hogy legyen minden engedélye. Miután 21-én nem 
tudták végig vinni a napirendi pontokat és nem hagyták jóvá a közbeszerzés kiírását, 
ezért nem kapta meg a megfelelőségi nyilatkozatot október 1-jén. Innentől kezdve 
vissza kellett volna adni október 29-én az eszközöket, körülbelül 10 milliárd Ft-os 
eszköz van. Nem adták vissza, törvénytelenül van ott. A szerződéseket nem lehet 
aláírni, mert egy törvénytelen megállapodásra hivatkoznak. Ez egy jogsértő állapotnak a 
bebetonozása.  
 
Dr. Varga Lajos Dombegyház polgármestere tegnap írt egy e-mailt, amiben leírta a 
törvénytelen dolgokat. Mindenki tudja, hogy törvénytelen, még a DAREH Bázis Zrt. 
sem kételkedik benne. Jogi állásfoglalás van, hogy törvénytelenséget betonoztak be. 
Jogásza van a DAREH-nek, ahol leírja a jogász, hogy vissza kell vonni a szerződést. 
Nincs életben lévő szerződés, amit 14 nappal a szerződés felmondását követően lehet 
módosítani. Még is végig vitték és módosították azt a szerződést, ami már nincs életben. 
Törvénytelenségre van alapozva az egész és azt akarják, hogy a DAREH Bázis Zrt-nek 
adja át minden önkormányzat a feladatot, hogy ezt valósítsa meg. A taggyűlésen 
Vantara Gyula képviselő úr felállt és hatszor elmondta, hogy „Nem fenyegetés, ez tény. 
Meg ne próbálja valaki megtámadni a közbeszerzést az UNIO-nál, mert vissza kell 
fizetnünk a támogatást!” Miután egy olyan koncepció mellett érvel, ahol megmondja 
előre, hogy ki fogja megnyerni és mennyiért.  
 
Dombegyház polgármestere volt az első, aki harcolt azzal a koncepcióval szemben, 
amiről tegnap kiderült, hogy már ők sem gondolják úgy, hogy az jó. Miután felhívtuk a 
figyelmét az NHKV Hulladékkezelő cégnek, ők is kezdtek kihátrálni, mert látták, hogy 
baj van. Ott is hagyták az ülést, azt mondták, hogy ők úgy tudták, hogy nincs minősítési 
engedély, nincsen szerződés, ami életbe lépett, ami 30 napon belül kötelező, hogy 
átvegye a feladatot. Ha bele viszi egy-egy önkormányzat ebbe a DAREH Bázis Zrt-be a 
feladatát, és megtámadja bárki, annak ellenére, hogy Vantara Gyula hatszor felhívta a 
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figyelmünket, hogy ne próbálja senki, mi történik akkor? Mi történik akkor, hogyha lesz 
egy ember, akit nem érdekel, hogy mint mondott Vantara Gyula és megtámadja a 
közbeszerzést? Kettő év múlva lesz egy bírósági döntés, hogy törvénytelen szerződésre 
alapozva hozták létre ezt az egészet és vissza kell fizetni a 11 milliárd Ft-ot.  
 
Dr. Varga Lajos Dombegyház polgármesterének tudnám támogatni az előterjesztését. 
Polgármester úr annál erőteljesebben fogalmaz, mint amit az elmúlt időszakban, egy 
hónappal ezelőtt a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 
elfogadott, hogy a közbeszerzésen induljon. Kivették a közbeszerzés szót. Az ülésen 
Mezőberény polgármestere megkérdezte, hogy miért veszik ki a közbeszerzést. Azért 
mert in-house eljárásban fogják megkapni, nem kell közbeszerzés. Ezután 
megkérdeztem, hogy a válogatógépet, hogyan lehet in-house-ban működtetni, ami 5 
milliárd Ft. Erre azt válaszolták, hogy nem kell közbeszerzés. De in-house négy esetben 
áll fenn, de itt nem áll fenn egyik sem. Törvénytelen lesz az in-house eljárás. Azt 
mondták, hogy in-house eljárásban itt nem alkalmas egyetlen egy önkormányzat sem. 6 
önkormányzat tud ebben részt venni. Mi van a többi 80 önkormányzattal? Hogyan 
fogják in-house-ban? Erre az volt a válasz Nyúl Gyula részéről, hogy nem ennél a 
napirendi pontnál kell ezt megbeszélni. Teljesen mindegy hogy hogyan döntünk, mert 
azt egy másik napirendi pontnál már elfogadtuk, és egyébként is nem velünk fogják ezt 
megbeszélni, hanem a NHKV-val. Ha nincs közbeszerzés, akkor hogyan alakul ki 
verseny? Hogyan lehet kiválasztani a legjobbat? Nincs közbeszerzés, kivették a 
közbeszerzési szót. Teljesen törvénytelen az egész, ezt mondják a szakértők. Nem 
vagyok jogász, de a szakértőkre szoktam hallgatni, ezért osztom Polgármester úr 
véleményét, hogy nemcsak egyszerűen a Dél-békési Jövőkép Kft-nek kell indulnia a 
közbeszerzésen, mert nincsen közbeszerzés. Nem tud indulni a Kft. a szolgáltatással. Ez 
a térség úgy fog járni, mint például Kaszaper vagy Nagybánhegyes, hogy nincs az 
„asztalnál” nem számít, hogy mit mond. Ezért azt akartuk, hogy legyen egy olyan 
szolgáltató, aki itt fog szolgáltatni. Dombegyháza polgármestere azt mondta, hogy ki 
kell válni. Megkérdeztem a jogászokat, hogy mi a véleményük erről. Azt mondták, 
hogy a kiválásának semmiféle akadálya nincsen, sőt törvény írja elő, hogy az az 
önkormányzat, amelyik bejelenti a kiválást, azzal el kell számolni. Sőt még 
visszafizetési kötelem sincs. Ma reggel felhívtam Orosházát, Szentest, Tótkomlóst, 
Békéscsabát és azt mondták, hogy ez zseniális. Megbíznánk a Dél-békési Jövőkép Kft-t, 
amely akart volna szolgáltatni, hogy legyen összehívva egy taggyűlés. A Kistérség 
bízza meg a saját cégét, hogy kérjen fel egy-két szakértőt, aki letesz egy olyan 
koncepciót az asztalra, amelynek keretén belül bejelentheti 20 önkormányzat, aki nem 
hajlandó részt venni ebben a törvénytelenségben a kilépési szándékát és elszámolni 
kíván. Jogilag úgy kell összerakni, hogy ennek semmiféle szankciója ne legyen. De 
elhatárolódva minden ilyen törvénytelenségtől, mert ennek előbb utóbb lesz 
következménye.  
 
A kistérség megbízhatná a saját cégét azzal a feladattal, hogy hívja össze a taggyűlést 
azonnal hatállyal. Kérjen fel olyan szakértőket, akik kidolgozzák a kiválásnak a 
lehetőségét. Kiválik és alapítani egy új társulást.  
 
D ú s   Ildikó Magyardombegyház polgármestere: A DAREH gyűlésről, amikor 
kijöttünk az első gondolatom az volt ki kell válni. Ha ez ennyire törvénytelen, akkor 
hogyan tudták erre rávenni a többieket? Látszott, hogy ez meg volt beszélve. Több 
szolgáltató is tudja ezt majd biztosítani, amit a DAREH tud?  
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S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Van 86 önkormányzati tulajdonban 
álló DAREH társulás. Mindenkinek kötelező feladatellátása a hulladékkezelés, amit 
átadtunk a DAREH-nek. A DAREH tavaly, októberben vagy szeptemberben - keverem 
ezt a két dátumot, mert azt is elírták, azért is törvénytelen és olyan határozati dámura 
hivatkoztak, amikor az nem is volt életben - létrehozott a DAREH szövetség egy 
DAREH Bázis Zrt-t. Van a Társulás, annak 86 önkormányzat a tagja. A társulás létre 
hozott egy Zrt-t., aminek egyetlen egy tulajdonosa van, az a társulás. A társulás azt 
mondta, hogy oda adom a feladatot, hogy lássd el, egy feltétellel, hogy október 1-jéig 
szerezd be a megfelelőségi nyilatkozatot. Mert ha beszerzed október 1-jéig a 
megfelelőségi nyilatkozatot, akkor azok a szolgáltatók, elveszítik a szerződési jogukat, 
ezért te leszel. Szeptember 21-én már csak egyetlen egy határozatot kellett volna 
elfogadni ahhoz, hogy ez meglegyen. Mivel nem fogadták el, mert levették napirendről, 
ezért 29-én életbe lépett minden szerződés, de 30 napon belül el kellett volna indítania. 
Nem tudta megkötni a szerződést, mert nem kapta meg október 1-jén a megfelelőségi 
nyilatkozatot. Ők továbbra is erőltetik a DAREH Bázist, mert az a koncepció, amit 
letettek az asztalra szeptember 21-én, abban nem ez van, hanem egész más van. De azt 
jól látják, hogy Dombegyház elsőként utasította el. Ezért vissza kellett hogy lépjenek 
arra a koncepcióra, amit elfogadtunk másfél évvel ezelőtt. Abban viszont az szerepel, 
hogy a DAREH Bázis Zrt. fogja ellátni ezt a szolgáltatást. Ezért muszáj annak a 
koncepciónak megfelelni, hiszen Brüsszel azt fogadta el. A DAREH Bázis Zrt. viszont 
nem szerezte meg azokat az engedélyeket október 1-jére, amiket a törvény kimond.  
El tudom fogadni azt a javaslatot, amit Dombegyház polgármestere mondott, hogy bízza 
meg a kistérség a saját Kft-jét azzal, hogy dolgozza ki azt a koncepciót, melynek 
mentén kiléphet a kistérség önkormányzatainak egy része, többsége, mindegyike.  
Ha ez összejön, akkor kilép, alapít egy új társulást 10-30 önkormányzat. Ezek az 
önkormányzatok megkötik azt a társulási megállapodást, hogy egy tag, egy szavazat. Ez 
fontos. Ezt követően megbízhatja in-house-ban a saját Kft-t, de akkor be kell venni 
azokat is, akik még ide csatlakozni akarnak. Ott már vagy felállítotok minden rendszert 
előre, vagy pedig ki kell írni egy közbeszerzést.  
 
Dr. V a r g a   Lajos Dombegyház polgármestere: Az alapálláspontom az, hogy a 
törvényesség betartásából még nem történt különösebb baj. A társulási 
megállapodásban az szerepel, hogy mindent, amit a társulási tanács többsége 
megszavaz, az mindenkire kötelező. Megoldásnak tekintethető az, hogy ha felvesszük a 
kapcsolatot a NHKV Zrt-vel, aki jelezte levélben is, hogy átvállalja ezt a feladatot a 
működtetés vonatkozásában is. Jogilag megtesz mindent, ő fizet a szolgáltatók felé. 
Felajánlotta részükre, hogy ezt megteszi. Törvényes legyen, a feladat el legyen látva, 
kötelező önkormányzati feladatról van szó. Van egy 5 éves fenntartási kötelezettség. 
Most fog eldőlni, hogy az 5 éves fenntartói időszak után lesz-e szemétszállítás és 
milyen összegben, amiért most mi vagyunk a felelősek. A DAREH tárulás által szerzett 
vagyonban valamennyi önkormányzatnak %-osan benne van a részesedése. A március 
31-e olyan határidő, amin belül lehet és kell is cselekedni, akkor hogyha az illetékes 
hatósággal azonnal felvesszük a kapcsolatot. Szerepel a társasági szerződés 
preambulum részében, hogy a társulási tanács elfogadott döntései mindenkire kötelező 
érvénnyel bírnak, azt mindenkinek viselni kell, a jó vagy a rossz oldalát is. Úgy látom, 
hogy abból a célból, hogy a törvényességi feladatellátás biztonságosan, hosszú távon 
megvalósuljon, egyik lenne a kilépés. Nem kell kivinni a vagyont, viszont meg lehet 
osztani, ugyanabból a célból, ugyanazon a területen működtetni.  
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S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Megkérdeztem, hogy mi van akkor, 
hogyha valamelyik cég nem akarja megcsinálni, éppen bedőlt? Mi van akkor, hogyha az 
önkormányzatoknak nem felel meg a jelenlegi manifeszt? Mi in-house-ban azzal 
tudnánk, aki eddig is csinálta.  
 
Dr. N a g y   Béla Medgyesegyháza polgármestere: A leírtakkal egyetértek. Ezt 
megelőzően lenne egy fontos lépés. Annak a kisebbségnek, amely kisebbségben maradt 
a tegnapi ülésen, van egy kötelessége, hogy az illetékes szervek felé, a társulást 
felügyelő ügyészség, bíróság felé bejelentse azt, hogy ilyen és ilyen reánk nézve 
sérelmes, jogellenes döntés született. Ezt mindenféleképpen tegyük meg, mert akkor 
ennek a kiválás kezdeményezésnek meg van a jogalapja. Valakinek a kistérségből meg 
kellene fogalmaznia egy jogásznak, hogy mi egyenként, mint önkormányzat aláírnánk.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Kérje be a jegyzőkönyvet, a 
határozatot, a szakértői véleményeket. Fogalmazzák meg a kérdéseket, melyet minden 
hivatalos szerv számára megküld, egy héten belül.  
 
Dr. N a g y   Béla Medgyesegyháza polgármestere: Ezt 8 napon belül meg kell lépni.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: A határidő legyen jövő hét szerda.  
 
Dr. V a r g a   Lajos Dombegyház polgármestere: Nagyon gyorsan kell cselekedni. 
Még egy fontos dolog ne maradjon ki belőle. A társulási megállapodásban, hogyha nem 
tud érvényt szerezni, mert menjünk vissza a nyárra, úgy hívják, hogy többségi 
obstrukció. Mi történik akkor? A társulási megállapodás tartalmazza. Tegnap az ülésen 
elhangzott egy mondat, nem véletlenül jöttünk el. Tegnap olyan kijelentés történt, hogy 
nem tudtunk dönteni, ez a többségi obstrukció. Ez szerepel a társulási megállapodásban, 
megnevesítve. Megvétózták.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Azt mondták, hogy ez a 
véleménynyilvánítás egy formája.  
 
Dr. V a r g a   Lajos Dombegyház polgármestere: Csak a testület elfogadta ezt a 
társulási megállapodást.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Dr. Varga Lajos Dombegyháza polgármesterének levelét 
kiosztottuk számotokra, amelyben meg van fogalmazva a feladat.  
Azt a határozatot hozzuk meg, hogy a Társulási Tanács két dologra felkéri a Dél-békési 
Jövőkép Nonprofit Kft-t. Az egyik az, hogy elfogadjuk Dr. Varga Lajos polgármester úr 
javaslatát és ennek alapján azt kérjük a Kft-től, hogy dolgozza ki a koncepciót, 
amelynek keretén belül a Kistérség önkormányzati a DAREH társulásból való kilépés 
esetén új társulást hozzanak létre. Kiemelt figyelemmel a szeptember 9-i ülésen 
meghozott döntés végrehajtására is. Ennek érdekében szakértő közreműködését is vegye 
igénybe.  
A másik, amely Medgyesegyháza polgármesterétől hangzott el, hogy fogalmazza meg a 
Kft. és tárja a polgármesterek elé, hogy ezt a testületek nevében alá tudják írni, a 
november 10-i társulási ülés jegyzőkönyvének, határozatának és a szakértői 
véleményeknek a bekérésével, a törvényességi kifogásokat. Ezt jutassa el minden 
lehetséges fórumon.  
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A szakértőt úgy is igénybe kell venni és majd megmondja, hogy a szeptember 21-e 
alapján is lehet-e még kifogást előterjeszteni.  
Hívja össze a Kft. a taggyűlést ennek a határozat végrehajtásának az első részében, de 
ezt nagyon hamar, mert 8 napon belül be kell adni.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft. ügyvezetésének felkérése koncepció 

kidolgozására, DAREH Társulással szembeni törvényességi kifogások 
megfogalmazásra   

 
72/2016. (XI. 11.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa  
1.) elfogadja Dr. Varga Lajos Dombegyház 

polgármesterének javaslatát és felkéri a Társulás 
tulajdonában lévő Dél-békési Jövőkép Térségi 
Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetését, hogy 
dolgozza ki azt a koncepciót, amelynek keretén belül 
a kistérség önkormányzatai a DAREH társulásból 
kilépés esetén új társulást hozzanak létre, kiemelt 
figyelemmel az 58/2016. (IX. 9.), 59/2016. (IX. 9.) és 
60/2016. (IX. 9.) sz. TT. határozatokban foglalt 
döntések végrehajtására is. Ennek érdekében szakértő 
közreműködését vegye igénybe.  

 
2. elfogadja Dr. Nagy Béla Medgyesegyháza 

polgármesterének javaslatát és felkéri a Társulás 
tulajdonában lévő Dél-békési Jövőkép Térségi 
Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetését, hogy a 
DAREH társulás 2016. november 10-i tanácsi ülése 
jegyzőkönyvének, határozatainak és szakértői 
vélemény bekérésével követően fogalmazza meg a 
tanácsi döntésekkel szembeni törvényességi 
kifogásokat, tárja a kistérség polgármesterei elé, hogy 
a képviselő-testületek nevében aláírják. Ezt követően 
a dokumentumot juttassa el minden lehetséges 
fórumon.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

  Molnár Zoltán Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft. 
ügyvezetője  
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V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom a 3. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely a Dél-
békési Jövőkép Kft. társasági szerződés módosítása tárgyában készült.  
 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Dél-békési Jövőkép Kft. társasági 

szerződésének módosítása 
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A társasági szerződés módosítását az indokolta, hogy a 
fióktelep és a társaság képviselője nevében és a lakcímében változás állt be. Az 
előterjesztésben olvasható az is, hogy a Kft. ügyvezetése előkészítette a társasági 
szerződés szükséges módosítását, amelyet majd a taggyűlésnek kell elfogadni. 
Tekintettel arra, hogy a Kft. tagja a Társulás is így a Társulási Tanácsnak is szükséges 
tárgyalnia a módosításról.  
 
Az előterjesztés együttes bizottsági ülésen került megtárgyalásra, kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: Együttes bizottsági ülésen tárgyaltuk az 
előterjesztést és javasoljuk a határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Dél-békési Jövőkép Kft. társasági szerződés módosítása  
 

73/2016. (XI. 11.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásnak, mint a 
társaság tagjának Társulási Tanácsa javasolja a 
taggyűlésnek, hogy a Dél-békési Jövőkép Térségi 
Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság társasági szerződését az alábbiak 
szerint módosítsa: 
 
1) A társasági szerződés I.2.2. pontjában a pusztaottlakai 

fióktelep címe utcanévváltozás és házszám átszámozás 
miatt 5665 Pusztaottlaka, Dragán u. 12-re változik. 

 
2) A társasági szerződés I. része kiegészül az alábbi 3.3. 

ponttal: 
 
A társaság ügyvezetése a főtevékenység kivételével 

jogosult a társaság tevékenységi körének módosítására. 
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3) A társasági szerződés II.6.18. pontjában Pusztaottlaka 

Község Önkormányzatának székhelye utcanévváltozás 
és házszám átszámozás miatt: 5665 Pusztaottlaka, 
Dragán u. 12-re, képviselőjének neve: Pál-Árgyelán 
Elvirá-ra változik. 

 
A Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a taggyűlésen 
határozatban foglaltakat képviselje. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A gyermekvédelmi rendszer tagjainak 

feladatairól és a gyámhivatallal történő 
együttműködési kötelezettségről (4. sz. 
előterjesztés) 

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Ismert előtettek, hogy az idei esztendőtől kezdve új 
szervezeti keretek között végezzük ezt a munkát, amelynek nagyon örültünk. Ez a 
beszámoló is mutatja, hogy szükséges is, hogy ez a megosztás így legyen. Annak 
érdekében, hogy nehogy olyan tragédiák bekövetkezzenek, amelyeket a rádióból, 
televízióból hallunk, hogy sajnos a gyermekek életébe kerül, nálunk ne következzenek 
be. Ehhez igyekszik a gyámhivatal és a szolgálat, a központ nagyon jó munkát végezni. 
Ennek a feltételei nem állnak rendelkezésre és ebben kérik a segítségünket.  
Átadom a szót Süle Katalin hivatalvezető helyettes asszonynak.  
 
S ü l e   Katalin Járási Hivatal hivatalvezető helyettese: Két elég súlyos anyagot tettünk 
le az asztalra. Szándékosan két részre szedtük az előterjesztést. Egyik a gyámhivatali 
oldal, a másik a gyermekjóléti központ oldala. Azért tettük külön a két anyagot és nem 
fésültük össze, hogy látható legye, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer annyira 
sokszereplős, különböző hatáskörök, különböző szintek vannak. Más a feladata a 
gyámhivatalnak illetve más a központnak és megint más a helyi családsegítő 
szolgáltatoknak vagy a gyermekjóléti szolgálatoknak a feladata.  
 
Rendszeresen tartunk a gyámhivatal és központ értekezleteket, amire a helyi kollégákat 
is mindig meghívjuk. Ami miatt szót kértem és ez az előterjesztés megszületett, azért 
mert a statisztikai adatokból láthatják, hogy a helyzet nagyon nagyon súlyos. Ennek a 
súlyos gyermekvédelmi helyzetnek az oka több lehet. Egyrészt az általános erkölcsi 
romlás, a lakosságnak az anyagi helyzete, más környezetben nőttek fel. Ami a fő 
feladatunk, az Önöké is, mint polgármestereké illetve a helyi kollégáké, a gyámhivatalé 
és a központ dolgozóé, hogy a gyerekeket megvédjük, hogyha a szülők vagy a 
környezetük ezt nem akarja. Még lehet belőlük rendes ember. Amit tapasztalunk, hogy a 
jelzések rendszeresen elmaradnak és nem tudjuk, hogy ennek mi az oka. Lehet, hogy az 
az oka, hogy nem mérünk egyforma mércével. Lehet, hogy a gyámhivatal képviselői, a 
központ képviselői úgy gondolják, hogy ez a dolog nem megy el, a helyi kollégák, akik 
látják nap, mint nap a családokat, úgy érik, hogy ez még itt helyben elmegy. Ezzel még 
nem kell foglalkozni. De ez egyáltalán nem így van. Nemcsak arra akarok kitérni, hogy 
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jogszabályokat tartsunk be, hogy a jelzéseket, a papírokat rendbe tegyük. Ezek nagyon 
fontosak, mert ezek ellenőrizhetők. A papír alapú dokumentáció lefektetése, azok 
küldözgetése még semmit nem old meg. Ez a protokoll része a dolognak. De az hogy a 
gyerekek nincsenek szem előtt, az viszont nagyon súlyos probléma. Mondhatnám azt is, 
hogy ezt mi mondjuk és lehet, hogy ez nem is elég Önöknek, vagy a helyi kollégáknak. 
Czibere Károly Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyek és Társadalmi 
Felzárkóztatásért Felelős Államtitkára leiratát idézném, aki készített egy jelentést 
Gyöngyösön, a másfél éves korában éhen halt kislány ügyében, ahol a gyermekvédelmi 
jelzőrendszer szintén nem működött. A gyámhatóság, a központ, a helyi családsegítők 
mindent rendben találtak. A kislány mégis éhen halt és éppen azért mert a helyi 
kollégák nem figyeltek oda arra, hogy valami probléma van és jelezni kell. Az 
Államtitkárság ebben a jelentésben rögzítette, ezt megkapta minden helyi családsegítő 
kolléga. Egy linket is és egy módszertani útmutatót. Nem tudom, hogy a kollégák 
elolvasták-e? Azt kéri az Államtitkár úr, hogy hívja fel a kormányhivatalok 
közreműködésével a gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszeri tagok figyelmét a 
gyermek veszélyeztetettségének mielőbbi felismerésére és a gyermek legjobb érdekét 
szolgáló intézkedések megtétele érdekében. Használják a helyi kollégák ezeket a 
módszertani útmutatókat. Az a tapasztalatunk, hogy nem használják. Azért kértem most 
szót, hogy ezen a társulási ülésen Önöket megkérjem erre, mivel a helyi kollégáknak 
Önök a munkáltatói, hogy fogják fülön a dolgozókat azért, hogy a gyermekvédelmi 
jelzőrendszer működjön. Nem hiszem, hogy valamelyik polgármester úr, valamelyik 
családsegítő vezetője, valamelyik kolléga vagy akár az én kollégáim szeretnének a 
Blikk újság címlapján szerepelni, azzal hogy Kunágotán, Dombegyházán, Kevermesen 
bárhol a 18 településen valami probléma történt. Jó példát tudok mondani, Kevermesen 
elindult valami. Kettő havonta a helyi családsegítő, a központ munkatársai és a 
gyámhivatal illetve a jelzőrendszer egyéb tagjai összeülnek és konkrét 
esetmegbeszéléseket tartanak. Minden védelembe vett családról, minden védelembe vett 
gyermekről. Nem általánosságban, hanem konkrétan átbeszélik. A védelembe vétel egy 
év, hogyha kéthavonta látókörbe kerül a család, akkor van esély arra, hogy a védelembe 
vétel megszűnik, vagy valami más történik. A kiküldött anyagban a statisztikákból 
látszik, hogy nagyon sok esetben minden előzmény nélküli gyermekkiemelés történt a 
családokból. Ez a legsúlyosabb dolog, mert a gyámhivatal illetve a központ a 
történetnek mindig a vége az, amikor nincs semmi előzmény és a gyereket el kell vinni 
otthonról és ki kell emelni a családból, ez olyan súlyos szakmai hiba, amit feltétlenül 
orvosolni kell.  
 
Kérem Önöket, hogy figyeljenek oda a családsegítő központok működésére, a helyi 
kollégák működésére, hogy ezt a helyzetet megoldjuk. Az osztályvezető, a 
központvezető rendelkezésre áll bármilyen kérdésben. Minden segítséget megadunk. Ha 
hívnak bennünket, mi elmegyünk. Szúrópróbaszerűen fogjuk az alapellátásban 
résztvevő családokat is ellenőrizni, azért hogy ez a történet végződjön semelyik 
településen tragédiával.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Az írásos anyagban nagyon részletesen le van írva 
gyámhivatali részről, hogy melyek azok a feladatok, amelyek helyben a ti szociális 
munkatársaitoknak is oda kell figyelni, illetve le van a központ vezetője részéről is írva, 
hogy melyek azok, amelyekre nagyobb figyelmet kell fordítani. Azt kérem a 
polgármesterektől, hogy jegyzőjükkel, a szociális munkatársukkal ezt a levelet 
tanulmányozzák át és beszéljék meg. Maga ez a rendszer, hogy havonta konzultálnak, a 
mi központunk munkatársaival hetente egyeztetnek. Illetve ez a jó gyakorlat, ami 
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Kevermesen kialakulóban van, hogy közösen tartják az esetmegbeszéléseket, ezek 
véleményem szerint jó elindulási alapok. De hogy a jelzés nem jut el valahová, az 
jelenti, hogy nagyon sok embernek, vagy a jelzőrendszer nagyon sok részvevőinek kell 
egyszerre hibáznia, vagy belenyugodnia abba, hogy nem szól, most szóljon más. Ezeket 
kellene megelőzni.  
Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
C s ü r h é s   István Kaszaper polgármestere: Nagyon nehéz ebben dönteni. Nálunk is 
van egy olyan család, akinél próbálkozunk a hivatal, a gyermekvédelem részéről 
családként megtartani őket. Áthelyeztük a családot Kaszaperről Pusztaszőlősre egy 
szociális bérlakásba. Mindenki egy kicsit szemet huny e felett. Egyrészt az iskola 
létszám miatt, a gyámhivatal is próbálná elodázni ezt a döntést, mert nem egyszerű. A 
gyerekek szeretik mind a két szülőt, de úgy látom, hogy ebben az ügyben lépnünk kell. 
Keresni fogjuk a hivatalt ez ügyben és kérem, hogy lépjünk ebben az ügyben.  
 
M a z á n   Attila Almáskamarás polgármestere: Talán a szociális terület 
legérzékenyebb pontja a gyermekvédelem. Sok sikert kívánok ahhoz a törekvéshez és a 
leírtak alapján, hogy ez a hármas egység úgy összehangoltan tudjon működni és 
mielőbb rendeződjenek azok a problémák, amik a kezdetekkor fennálltak. Gondolok itt 
a szakember hiányra. Minden településnek más és más adottsága, minden egyes család 
más és más jellemző tulajdonsággal bír és nagyon nehéz azokat a határokat megtalálni, 
hogy mikor kell igazából, meddig az én kompetenciám. A jelzés egyértelmű, hogy 
kötelező érvényű mindenkire nézve a jelzőrendszer tagjai között. De mikor vannak azok 
a határok, amikor lépni kell, mikor van az a dolog, amikor már nem elegendő az 
alapellátás. Van olyan család, akinél már az is sikeres, hogyha nyomon követik és ott 
vannak. Van, akinél ez nagyon kevés, visszatérő jelenség lesz, akkor ott hathatósan kell. 
Nagyon kényes, érzékeny terület. Biztos, hogy mindent megteszek, hogy a 
településünkön ez sikeres legyen és együttműködő legyen a járási hivatal dolgozóival.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, kérem 
javaslatukat ismertetni. 
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: Az együttes bizottsági ülésen 
megtárgyaltuk ezt az előterjesztést és elfogadásra javasoltuk a beszámolót.  
Átolvasva az anyagot, látható, hogy egy felálló szervezetnek a felépítése és az 
összhangteremtése nem egy egyszerű dolog. Nálunk is volt egy önálló szervezet, 
aminek a hatásköre átkerült az intézményhez és van még a gyámhivatal. Most 
háromszereplőssé vált ez a rendszer. Úgy tudom, hogy egyeztetések mindig vannak. De 
azt is tudom, hogy minden település más és más problémákkal jelentkeznek. Mindenhol 
más és más az ingerküszöb is. Nekem a legnagyobb problémán a múlt héten az volt, 
hogy az iskolai szünet alkalmából az önkormányzat kísérletezget azzal, hogy a 
leghátrányosabb helyzetű gyerekeknek erőn felül is étkezést biztosítson. Ez nálunk 160 
fő volt. A 160 főből 30 fő nem jött el ebédelni. Annak ellenére, hogy aláírta azt, hogy 
ezt a szolgáltatást igénybe veszi. Az egy dolog hogy ilyen esetmegbeszéléseket tartanak, 
ez biztosan ott jó, de hogy hogyan bírja azt megszólítani, akire ez vonatkozik. Az is 
érezze, hogy ebben neki van felelőssége. Ha már segíteni akarnak, akkor hagyja, hogy 
legalább segítsenek.  
Mindenféle segítségemet megadom ahhoz, hogyha kell, hogy én ebben részt vegyek, 
mert a gyermek nem tehet arról, hogy hová született. A leghátrányosabb helyzetből is 
lehet a társadalomnak nagyon értékes embere. Ehhez kívánok sok sikert és jó munkát.  
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V a r g a   Gusztáv elnök: Nehéz feladat ez, hiszen a most kiosztott 5. sz. előterjesztés 
jelzi, hogy annak a célcsoportja 30 ezer hátrányos helyzetű ember ebben a mi kis 
térségünkben.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Ez nagyon nehéz munka lesz. Azt 
javaslom, hogy ne csak az intézményvezetők, hanem talán az önkormányzati vezetőkkel 
és a polgármesterekkel egy drasztikus beavatkozás előtt egy konzultálást ejtsenek meg, 
mert helyben ismerik legjobban az embereket.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Ez motiválta ezt az anyagot is egyébként, hogy egyrészt 
előkészületlenül ne történjenek ilyen döntések. De a másik része az, hogy vélt 
jóindulatból ne maradjon sokáig olyan helyen a gyermek. Jó javaslatnak tartom azt, 
hogy a településvezetőt is megpróbáltátok a legsúlyosabb döntések előtt bevonni.  
 
Dr. V a r g a   Lajos Dombegyház polgármestere: Csatlakozva az előbb 
elhangzottakhoz, annyit szeretnék elmondani, hogy van két olyan csoport, amely 
fájdalmasan érint. Úgy szoktam fogalmazni, hogy az, aki még koránál fogva, vagy már 
nem tud visszaütni. Ebben a felelősség közös. Meggyőződésem, hogy lehet csinálni 
kizárólag szakmai alapon, de a felelősségünk nekünk meg van benne. A személyes 
felelősség nálam abban nyilvánul meg, hogy megbeszéltek alapján hetenkénti 
rendszerességgel jelentést kérek a jelzőrendszer működéséről. Nem akkor, amikor a 
„ház ég”, nem akkor, amikor félholt a gyerek vagy már meghalt. Egy gyereknek 
hatalmas trauma az, ha akármilyen családból is, ahol vele akár hogy is viselkedtek, 
kivesszük. Ha a jelzőrendszer jól működik, előfordulnak gondok, de akkor ezek le 
fognak csökkeni.  
 
D u d a s z e g n é    dr. Lajos Tímea Hatósági és Gyámügyi Osztály vezetője: Az 
elsődleges az, hogy sohasem anyagi okokból emelünk ki gyerekeket. A szegénység 
illetőleg a pénzhiány soha nem lehet alapja annak, hogy egy gyerek a családból 
kiemelésre kerül. Azért próbáljuk hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos az alapoktól 
felépítkezni. Hiszen amikor eljutunk addig a szakaszig, hogy a gyermeket kiemeljük, az 
valóban a rendszer hibája, a rendszer kudarca. Hiszen addig azok a lépcsőfokok amiket 
fokozatosan és egyről a kettőre végig kellett járni, az valamilyen csorbát szenvedett, 
valahol nem működött. Ezért fontos és kiemelt az, hogy amikor új család érkezik a 
településre, vagy egyszerűen csak a régi, ott lévő családoknál történik valami az 
életükben, az iskola, az óvoda tölti a legtöbbet ezekkel a gyerekekkel. Ezek a gyerekek 
mindent ki fognak játszani magukból, ha nem is mesélik el, hogy velük otthon mi és 
hogyan történik. Elő fogják játék közben adni azokat a dolgokat, amiket ők napi szinten 
átélnek. A jelzőrendszeri tagoknak az elsődleges és legfontosabb feladata, hogy ezeket a 
jelzéseket értékeljék. Ha ezek a jelzések olyanok, amelyek már hatósági beavatkozást 
igényelnek, össze kell ülni a településen. Ezért a legfontosabb, hogy a helyiek rögtön 
azzal kezdjék, hogy összehívni azokat a jelzőrendszeri tagokat, akik a településen 
vannak. Megbeszéljék, hogy esetlegesen máshol érzékelik ezeket a problémákat és 
onnantól kezdve kell tovább lépni. Nem egy olyan eset volt már idén is, ahol említeném 
Kunágotát, ahol Polgármester úr is személyesen jelen volt. Összeültünk, megbeszéltük, 
hogy még mielőtt bármilyen intézkedést kellene megtennünk, hogy a gyermek 
kiemelésre sor kerüljön, mik azok a lehetőségek, melyek azok a segítségnyújtási 
módok, amivel ott tarthatóak a gyermekek. Mint ahogy a Kaszaper polgármestere is 
említette, ott is azok a gyermekek is korábbról a látkörünkbe került és mi is próbáljuk 
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azokat a megoldásokat megkeresni, megtalálni a helyiek segítségével. Nagyon jó 
dolognak tartom, a gyors és azonnali reagálásképpen igen is összeülni és megbeszélni. 
Higgyék el, hogy nem cél egyáltalán az a gyámhatóságnál, hogy a statisztikákat 
növeljük és évről évre több gyereket vigyünk el. Ahogy az előterjesztésben is szerepel, 
sajnos ezek a családok miután elvisszük a gyerekeket, semmit nem tesznek, azért hogy 
visszakerüljenek a gyerekek. Jobb esetben látogatják a gyermekeket, de nem válnak arra 
alkalmassá, hogy visszakerüljenek hozzájuk a gyerekek. Pedig a korábbi szóval, hogy 
átmeneti neveltek voltak, benne is volt, hogy ez csak átmeneti időszakra szól. Attól 
függetlenül, hogy most már nevelésbe vettek, ugyanúgy átmeneti időszakról kellene, 
hogy beszéljünk. De sajnos nem történnek ilyen esetek, emiatt nem is igen 
ragaszkodunk, hogy kiemelésre sor kerüljön. Hanem igen is helyi szinten, ha már helyi 
szinten nem elegendő, akkor ott a központ és a gyámhivatal, amikor a védelembe 
vétellel különböző kötelezéseket tudunk előírni a család, illetve ha a gyerekkel van 
probléma, akkor a gyermek számára. Igen is ellenőrizni ezeket a feladatokat, ezeket az 
előírásokat, hogy betartja, mennyire együttműködők.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Elismerjük, hogy a településeinken ez egy fontos feladat, 
elismerjük a gyámhivatal és a központ munkáját. Jó volt hallani a polgármesterek és 
képviselő úr hozzászólásában, hogy próbáljuk helyben megoldani a feladatokat és 
kérjük, hogy a legsúlyosabb döntések meghozatala előtt bennünket is vonjanak be 
ezekben a feladatokba.  
Az előterjesztés nem tartalmaz határozati javaslatot, de annyiban erősítsük meg, hogy a 
beszámolót megtárgyaltuk és elfogadtuk.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Gyermekvédelemről szóló beszámoló elfogadása  
 

74/2016. (XI. 11.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a gyermekvédelmi rendszer tagjainak feladatairól 
és a gyámhivatallal történő együttműködési 
kötelezettségről szóló beszámolót megtárgyalta és azt 
elfogadja.  

 
 
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Csatlakozás a Megyei Jogú Városok 

Szövetségének felhívásához  
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A következő napirendi pontként javaslom, hogy fogadjuk el, 
hogy csatlakozunk a Megyei Jogú Városok Szövetségének a felhívásához, amit 
mindannyian megkaptatok e-mailben, Szita Károly Kaposvár polgármesterétől. Arról 
szól ez a felhívás, hogy levelet írt Szita Károly az UNIÓ elnökének, kérve arra, hogy 
amiről a népszavazás is szólt, hogy erősítse meg a határok védelmét, illetve a kötelező 
betelepítési kvótával kapcsolatos tárgyalásokat állítsák le. Úgy gondolom, hogy az 
eredmény, amit a mi kistérségünk elért, hogy a megyében a legjobb eredményt értük el, 
több településünk a saját kategóriájában a legjobb eredményt érte el, voltak 50 % feletti 
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szavazati arányt elért települések, ez jogosít bennünket arra és felhatalmaz, hiszen a 
Kistérségi Társulási Tanács a járás legfőbb politikai tanácskozó szerve, hogy egy ilyen 
állásfoglalást kiadjunk.  
Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki azzal egyetért, hogy a társulás 
nevében aláírhassam ezt a támogató nyilatkozatot, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához  
 

75/2016. (XI. 11.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa csatlakozik Szita Károly, a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége elnökének felhívásához. Egyúttal kéri az 
Európai Bizottságot, hogy hallja meg a magyar és európai 
polgárok hangját. Vonja vissza a kötelező betelepítési 
kvótákról szóló terveket, és tegyen meg mindent a 
schengeni határok és az európai polgárok védelme 
érdekében.  
 
A Tanács felhatalmazza az elnököt a támogató nyilatkozat 
aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök  
 

 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulási Tanács 2017. évi munkatervének 

elfogadása  
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A 2017. évi munkaterv tervezetébe hat ülést terveztünk, 
melyek időpontját a kötelező pénzügyi előterjesztések határideje figyelembe vételével 
határoztuk meg. A napirendi pontok között szerepelnek a szakmai tevékenységekről 
szóló beszámolók. 
A együttes bizottsági ülésen megtárgyalásra került az előterjesztés, kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármester: Az együttes bizottsági ülésen annyi 
módosítás hangzott el, hogy a 2017. belső ellenőrzési tervének elfogadásával 
bővítenének a munkatervet. Javasoljuk, hogy egészüljön ki a munkaterv még egy 
üléssel, 2017. december 8-án legyen egy olyan ülésünk, ahol a belső ellenőr 
kiválasztása kerüljön elfogadásra.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Átadom a szót Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési 
irodavezetőnek. 
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Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Problémát jelent a belső 
ellenőr számára, hogyha nincsenek időben megküldve a belső ellenőri tervek a 
következő évre vonatkozóan. Ezért szeretném kérni minden településnek a 
polgármesterét, illetve a jelenlévő képviselőit, hogy szíveskedjenek a 2017. évi 
munkatervükbe októberben beépíteni a belső ellenőrzési terv elfogadását. Akkor tudja 
novemberben megtárgyalni a Társulási Tanács, hogyha minden település időben 
megküldi a belső ellenőrnek ezt a határozatot. Ebből összeáll a következő évi belső 
ellenőrzési ütemterv, ami alapján árajánlatokat tudunk kérni arra vonatkozóan, hogy ki 
fogja ezt a feladatot ellátni. Igaz hogy a törvény december 31-ét írja, de vannak olyan 
munkafolyamatok, amit a közös ellenőrzés miatt a társulásnak előtte el kell végezni. 
Többek között ilyen a belső ellenőr személyének, illetve a cégnek a kiválasztása is. Elég 
sok település benne van, elég nagy az a belső ellenőrzési terület, amit ez az egész átfog. 
Ezért a belső ellenőrök mindig jelzik, hogy nekik mind a 12 hónapra szükség van 
ahhoz, hogy ezeket az ellenőrzéseket maradéktalanul el tudják látni. Ezért van az, hogy 
a „0”-ás előterjesztést is behoztuk, mert valahol ezt úgy kell koordinálni, hogy január 1-
jétől ezek az ellenőrzések már megkezdődhessenek. Viszont a gazdálkodási 
szabályoknak is meg kell felelnünk, amennyiben ki kell választani a belső ellenőr 
személyét.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Van-e valakinek más javaslata?  
Mivel nem hangzott el más javaslat, kérem, aki a bizottságok javaslatával egyetért, 
miszerint bővítsük ki a munkatervünket 2017. december 8-i üléssel, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Munkaterv elfogadása (2017. évi) 
 

76/2016. (XI. 11.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Társulás 2017. évi munkatervét a határozat 
melléklete szerint, az alábbi kiegészítéssel fogadja el:  
 
A 2017. évi december 8-i ülés napirendi pontjaként 
tervezze be a 2017. évi belső ellenőrzési feladatot végző 
szervezet kiválasztását.  

     
Határidő: azonnal 

    Felelős: Varga Gusztáv elnök  
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V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A TOP 512-15 Helyi foglalkoztatási 
együttműködések keretében megvalósuló 
„Helyi foglalkoztatási együttműködés 
kialakítása a Mezőkovácsházai járásban” 
című projekt bemutatása, tájékoztatás  

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Ez az a TOP-os projekt, amelyen még dolgozunk, még 
döntés előtt áll. Nem kicsi a tét, hiszen 400 millió Ft-ot nyerhetünk ezzel a projekttel. 
Pont azt a leghátrányosabb helyzetű réteget érhetjük el, aki még a nyilvántartásokban 
sem szerepel. Nem lesz könnyű a feladat, de ez ugyanúgy felelősségünk, mint ahogy az 
előbb elhangzott, hogy azok a nehéz helyzetben lévő gyerekek, családok segítése is a 
felelősségünk.  
Átadom a szót Krisztován Anna projekt szakmai vezetőnek.   
 
K r i s z t o v á n   Anna projekt szakmai vezető: Jelenleg szakmai bírálaton van ez a 
pályázat. De természetesen nagyon bízunk benne, hogy nyerni fog a konstrukció és 
2017. február 1-jétől már lehet kezdeni a munkát, ami 36 hónapos időtartamra van 
tervezve, 2020-ban fejeződne be. A helyi paktumok közül a mezőkovácsházi járás egy 
teljesen egyedi módszert választott a szakmai lehetőségek megvalósításra. Miszerint 
nem önmagában a járási székhely önkormányzata pályázhatott, hanem konzorciumi 
tagokként meghívta a városok önkormányzatait. Így Battonya, Mezőhegyes és 
Medgyesegyháza konzorciumi partner ebben a projektben. Illetve a Nonprofit Kft. 
amelyben a kistérségnek is tulajdonrészre van és mindemellett a Dél-békés 
Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány, akinél az elmúlt években jelentős 
szakmai tapasztalat gyűlt össze ezzel a projekttel illetve a hasonló felzárkóztató 
programokkal kapcsolatban. Mind emellett a kormányhivatal, akit kötelezően meg 
kellett hívni konzorciumi tagként, hiszen a képzési programok támogatása illetve az 
állásba helyezés támogatása rajtuk keresztül tud működni. 
 
Ami nagyon fontos, hogy elsősorban az inaktív álláskeresők alkotják a célcsoportját 
ennek a projektnek. Olyan emberekről beszélünk, akik a munkaügyi központ 
nyilvántartásában nem szerepelnek. Nem rendelkeznek keresőképes tevékenységgel, 
nincsen jövedelmük és nem regisztrált álláskeresők. Ennek a körnek a feltárásában a 
helyi önkormányzatoknak óriási szerepük, lehetőségük és felelősségük is van. A projekt 
nem maga választotta az indikátorait, hanem a megyei vállalások alapján 
forrásarányosan lettek szétosztva ezek az indikátorszámok, ami a mezőkovácsházi járás 
paktumára nézve úgy néz ki, hogy 259 hátrányos helyzetű, inaktív személy bevonására 
kell hogy sor kerüljön munkaerő-piaci szolgáltatások szempontjából. Álláshoz jutók 
számának el kell érni a 134 főt és közülük pedig akik a támogatás után 6 hónappal is 
állással rendelkeznek, az ő számuk el kell hogy érje a 74 főt.  
A bizottsági ülésen már említettem, hogy már most kapcsolatban vagyunk 
vállalkozásokkal, illetve az előkészítő munka során felméréssel kutatások folynak. 
Egyenlőre a vállalkozások együttműködési hajlandósággal nem túl jelentős tekintve, 
hogy az az álláspontjuk alakult ki az elmúlt évek során, hogy ebből a körből származó 
munkavállalókra nehezen tudnak hatással lenni, nem tudnak építeni komoly 
szolgáltatásokat illetve minőségi munkát. A következő egy-két-három hónapnak, 
amikor a vállalkozásokkal megállapodásokat kötünk és bevonjuk őket a 
paktumszervezetbe, óriási jelentősége lesz. Minden önkormányzati vezető támogatását 
kérjük. Jelenleg az előkészítési munkák sorának lassan végére érünk. Ezeknek jelentős 
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részét a Mezőgazdasági Alapítvány végezte illetve az általa beszerzett szakértők végzik 
el. Olyan állapotban van jelenleg a projekt megvalósíthatósági tanulmánya, hogy ezt 
mindenképpen szeretnénk részben az önkormányzatokkal részben jelentősebb civil 
szervezetekkel, intézményekkel véleményeztetni. Ami azt jelenti, hogy a 
Mezőgazdasági Alapítvány a mai nap folyamán kiküldi Önöknek is ezt a 
megvalósíthatósági tanulmányt és a jövő hét végéig szeretnénk visszavárni a 
javaslatokat, véleményezéseket. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy vannak 
elképzelések arra, hogy milyen feladatokat kellene elvégezni. A szakmai megvalósítás a 
konzorciumi tagként szereplő önkormányzatok már jelentős tervezést végeztek. Ehhez 
pedig akkor mindenféle kiegészítést lehetne tenni a projekt sikeressége és a 254 ember 
elhelyezésének minél sikeresebb megvalósítása érdekében. Ehhez szeretnénk kérni az 
Önök együttműködését.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Abban meg fognak benneteket keresni, hogy hogyan lehet 
eljutni ezekhez az inaktív emberekhez. Megnéztem Mezőkovácsházán és pont ez a 
szociális hálózat volt az, aki a legjobban ismeri ezeket a családokat, embereket, akikhez 
a segítségével el kell jutni. Kapcsolattartónak az intézményvezetőjét adtam meg, hogy ő 
tud abban segíteni, hogy felmérjük, hogy kik ezek az emberek. Bár a négy város alkotja 
a konzorciumot, de minden települést szeretnénk bevonni vagy vállalkozó vagy ahol 
nagy létszámú inaktív ember van, akkor oda képzést viszünk, próbálunk a vállalkozóval 
megállapodni, hogy adjanak nekik ideiglenesen munkát. Ezzel jól jár az inaktív személy 
is, hiszen ő pénzbeli támogatást kap a képzés mellett, illetve a vállalkozó is jól jár, 
hiszen kap járulékkedvezményt vagy bérhozzájárulást.  
 
Az együttes ülésen tárgyalták a bizottságok, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: Az együttes bizottsági ülésen 
megtárgyaltuk ezt az előterjesztést és elfogadásra javasoltuk a határozati javaslatot.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: TOP 512-15 projekt célkitűzései  
 

77/2016. (XI. 11.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megismerte A TOP 512-15 Helyi foglalkoztatási 
együttműködések keretében megvalósuló „Helyi 
foglalkoztatási együttműködés kialakítása a 
Mezőkovácsházai járásban” című projekt célkitűzéseit 
és elérendő indikátorait. A Társulási Tanács tagjai, mint a 
térség fejlődéséért felelősséget érző szervezetek 
véleményezik a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért 
Közhasznú Alapítvány által megküldött 
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Megvalósíthatósági Tanulmányt, és a szakmai munkához 
megteszik javaslataikat.  
 
Egyben felkérik Varga Gusztáv elnököt, hogy a projekt 
előrehaladásáról rendszeresen tájékoztassa a tanácsot.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
B e j e l e n t é s e k   
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Van-e valakinek bejelentése?  
 
S ü l i    Ernő Kunágota polgármester: Tájéktatás jelleggel szeretném elmondani, hogy 
2016. szeptember 19-i üléssel egy ideiglenes Pályázati Bizottság alakult meg a 
Tanácson belül. Erre az ülésre Orosházán került sor, arra a Társulási Tanács által is 
szorgalmazott pályázati tájékoztatóra, OFA, a BM és az SZPI meghívásával. A 
bizottsági ülésen jelen voltak a delegált tagok, Simonka György országgyűlési képviselő 
úr, Projektfelügyelet Kft. képviselője, Dr. Szilbereisz Edit jegyző, a Dél-Békés 
Termelőiért Közhasznú Alapítvány és a Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás 
Nonprofit Kft. képviselői.  
A bizottsági ülésen egyhangú szavazással megválasztásra került az elnök jómagam 
személyében. A bizottsági tagok egyetértettek abban, hogy olyan pályázati 
lehetőségeket szükséges keresni, illetve olyan kiírásokat kellene generálni, amelyek 
hozzájárulnak a térség gazdasági helyzetének javasításához és az ahhoz szükséges 
humánerőforrás-fejlesztéséhez. Visszamutatva az előző uniós fejlesztési időszak 
eredményességére, amikor a térség besorolása 14 helyet javult a hátrányossági 
„ranglétrán”.  
A bizottság tagjai részéről elhangzott, hogy érdemes lenne az előző fejlesztési 
időszakban elért eredményekre, elvégzett beruházásokra és elvégzett szakmai 
feladatokra építve további támogatási forrásokat keresni és projekteket megvalósítani. 
Erre épülően kérte a bizottság egy lobbianyag összeállítását a Norvég Alap új 
támogatási időszakára nézve. Simonka György képviselő úr jelezte, hogy a most 
kezdődő támogatási időszakban nem szerepel a támogatási célok között az 
egészségfejlesztés vagy a humánerőforrás-fejlesztés, amelyeket a kistérség prioritásként 
kezel.  
A bizottsági tagok megállapodtak abban, hogy továbbra is keresik a lehetőségét annak, 
hogy a kistérség és tagjai sikeresen pályázhassanak támogatási forrásokra, ezért keresik 
azokat a pályázati szakértőket és pályázati kiírásokat, amelyek segítik a célok elérését.  
A bizottság november 17-én 12 órai kezdettel egy kibővített ülést tart ahová pályázati 
szakértők mellett meghívást kapnak a korábbi projektpartnerek, a partner kistérségi 
társulás képviselője, a Békés megyei Önkormányzat és a Dél-békési Jövőkép Térségi 
Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft., valamint minden érdeklődő előtt 
nyitva áll a részvételi lehetőség. Ezúttal célunk tájékozódni az EFOP 1-es és 3-as 
tengely támogatási céljairól és lehetőségeiről. Sok szeretettel várunk mindenkit.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A meghívást a munkaszervezetünk vezetője ki fogja küldeni 
minden településnek. A pályázati szakértőknek pedig Krisztován Annáék fogják 
megküldeni a meghívót.  
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S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: A mottónk az, hogy ne menjen 
mellettünk el egyetlen egy pályázat sem. A szeptemberi ülésünkön meg lett híva a 
Belügyminisztérium, az OFA, stb. tartottak előadást. Két nagyon komoly pályázati 
kiírásról volt szó. A városok ismerik jól, hogy a szegregáltumoknak a felszámolása 
érdekében a városok be tudtak adni a TOP-ba 100-200 millió Ft értékben pályázatot. A 
kistelepülések viszont ebből kimaradtak, vagyis a nem városi jogállású települések. 
Most került kiírásra egy olyan pályázat, amely kétszer 200 millió Ft-tal rendezheti a 
nem városi jogállású települések számára, szegregátumnak nevezhető projekteket. 
Ebben van felzárkóztatás, képzés egyebek, valamint épületek felújítása, hogyha 
önkormányzati ingatlanokról beszélünk, 200 millió Ft-ig, 100 %-os támogatással 
ezeknek a hátrányos helyzetű embereknek lehet felújítani. Szegregátumnak kell 
léteznie, ezt a KSH-nak kell visszaigazolnia. Ezen dolgoztunk, erről kaptunk 
tájékoztatást. A jövő hét csütörtökön Elnök úr akkora hívta össze ezt a megbeszélést. 
Erre fogunk kapni tájékoztatást. Ez nem a városok, hanem a nem városi 2000 fő alatt és 
a 2000 fő feletti települések számára.  
Ezen kívül kaphattunk tájékoztatást az OFA-tól a szociális szövetkezetekkel 
kapcsolatban két projektről. Úgy tudom, hogy Battonyától Kaszaperig, Pusztaottlakától 
Orosházáig nagyon sokan beadták ezt a pályázatot. Ennek hatására reméljük, hogy ezek 
mihamarabb el lesznek bírálva és ezzel is tudjuk segíteni az itt élőket. Oda civil 
szervezetek jelentős száma meg voltak híva. Megkérdeztük, hogy a civil szervezeteknek 
milyen lehetőségeik vannak. Elmondták, hogy vannak ilyen egy-két százezer Ft-os, úgy 
ítélik meg abból komolyabb dolgot nem lehet megtenni, és lesz egy olyan pályázat 
amiben 300 millió Ft-ig lehet pályázni. Ebben kistérségek, járási székhelyek, megyei 
önkormányzat, hasonló szervezetek fognak tudni pályázni. Például a kistérségnek a 
Nonprofit Kft-je, vagy más szövetség is tud pályázni. Ebben az volt a legutolsó kiírás 
szerint, amit a megyénél láttunk, amit véleményeznünk kellett, hogy ott még nagyobb 
összeg szerepelt. Ott az 50 %-át célszerű kiosztani civil szervezeteknek, 
alapítványoknak, egyesületeknek. Egyszerű közbeszerzéssel tudnánk 20 millió Ft-okhoz 
jutni. Hogy ez a pályázat lesz-e vagy nem, mert vissza vontak már több pályázatot. 
Ennek a pályázati kiírását most nem látjuk, csak a véleményezésről tudok beszélni. Pár 
hónappal ezelőtt a véleményezés kategóriába még be volt írva az, hogy a civil 
szervezeteknek a bevonása projektenként legalább 10 db civil szervezet, alapítvány, 
egyesület, aki végrehajt egy önkéntességet, egy szűrővizsgálatot a település, körzet 
érdekében, az kaphat maximum körülbelül bruttó 20 millió Ft-ot. Erről kapunk 
csütörtökön tájékoztatást. Erre viszont nem fog tudni pályázni például Dombegyház, 
Medgyesbodzás. Erre kistérség megyei szervezetek tudnak pályázni. Azt kérem majd 
ennek a beszámolónak az elfogadása kapcsán, hogyha lehetséges, akkor még egy pontot 
üssünk be és próbáljuk segíteni ezzel a civil szervezeteket. Meg lesz híva a kistérség, 
amellett hogy ez a bizottság a kistérségből alakult, de nem az a célja, hogy a kistérség 
számára kizárólagosan tárja fel a lehetőségeket, hanem a térségben minden pályázó 
számára figyelmeztetés adjon, hogy van ilyen lehetőség. Ez legyen város, kis település, 
civil szervezet, stb. A kistérség kapjon egy felhatalmazást, hogy mindent tegyen meg 
annak érdekében, hogy a lehetséges pályázatokat feltárja és benyújtson pályázatot és a 
következő Társulási Tanács ülésére ezt behozza.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki elfogadja az ideiglenes Pályázati 
Bizottság beszámolóját, szavazza meg.  
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Ideiglenes Pályázati Bizottság beszámolójának elfogadása  
 

78/2016. (XI. 11.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa az ideiglenes Pályázati Bizottságnak 2016. 
szeptember 19-i üléséről szóló beszámolóját megtárgyalta 
és azt elfogadja.  

 
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Valószínűleg nem fog tudni civil 
szervezet ekkora pályázatban indulni, mert nincsenek, nem látnak, nem tudnak 
mondani. Ebben a helyzetben lehetséges, hogy be tud vonni, de csak akkor, hogyha 
megyei önkormányzat, vagy a nonprofit Kft-je, vagy a komplex programmal 
fejlesztendő járás bármely szervezete, ilyen bármely szervezete a kistérség maga, illetve 
a kistérségnek Nonprofit Kft-je, Békéscsaba, Békéscsabának a Nonprofit Kft-je fognak 
pályázni. Valószínűleg ilyen helyzetbe bele fognak tudni majd vonni olyan civil 
szervezeteket, akiket helyzetbe lehet hozni. Lehet szó nyugdíjas klubról, 
sportegyesületről, nőegyletről, a lényeg hogy valamilyen módon próbáljuk őket 
segíteni.  
A javaslatom az, hogy ezen a tájékoztatón el fog hangozni sokkal közelebbi információ 
pályázati kiírási feltételekről. Mert most csak víziónk van, hogy vajon mi lehet ez. 
Hogyha ott elhangzik és van lehetősége a kistérségnek vagy a kistérség nonprofit kft-
jének pályázatot benyújtani, akkor tegyen meg mindent annak érdekében, hogy 
pályázzon ezekre a lehetőségekre, mert azért hoztuk létre ezt a szervezetet, hogy ne 
menjen el mellettünk egyetlen egy lehetőség sem.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Megerősíthetjük határozatban, hogy mi és a Nonprofit Kft-
nket arra fogjuk kapacitálni, hogy minél több ilyen pályázatban vegyünk részt, amelybe 
be tudjuk vonni a civil szervezeteinket.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Pályázatokon való részvétel  
 

79/2016. (XI. 11.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a felhívja a többségi tulajdonában lévő Dél-békési 
Jövőkép Nonprofit Kft-t, hogy a kistérséget építő 
pályázatokban vegyen részt a térségben működő civil 
szervezetek minél hatékonyabb bevonásával.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 Molnár Zoltán ügyvezető  
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