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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. december 
21-én 10 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén.  

 
 
Az ülés helye: Mezőkovácsházai Polgármesteri Hivatal  

földszinti tanácskozó terme  
           
 
Jelen vannak:Varga Gusztáv Mezőkovácsháza polgármestere 
 Csürhés István Kaszaper polgármestere 

Süli Ernő   Kunágota polgármestere 
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 
Rajos István Mezőhegyes alpolgármestere  
Restály László  Medgyesbodzás alpolgármestere 

 
Távolmaradásukat bejelentették: 
 Dús Ildikó  Magyardombegyház polgármestere 

Farkas Sándor  Nagybánhegyes polgármestere 
Fehérné Andorka Ildikó Dombiratos polgármestere 
Pál-Árgyelán Elvira  Pusztaottlaka polgármestere  
Sódarné Varga Gyöngyi  Magyarbánhegyes polgármestere 
Dr. Varga Lajos   Dombegyház polgármestere 
Végegyháza Község Önkormányzata  

 
 
Jelen volt még: Simonka György   országgyűlési képviselő 

Ruck Márton  Békés Megyei Önkormányzat 
Területfejlesztési Bizottság elnöke 

Dr. Szilbereisz Edit  munkaszervezet vezetője                            
Krisztován Anna projekt szakmai vezető 

 Molnár Zoltán Dél-békési Jövőkép Kft. ügyvezetője 
 Kálmán András  tanácsnok  
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Szél Adrián  bizottsági tag 
Galló Ferenc  Projektfelügyelet Kft. képviselője 
Sutya Miklósné  Battonyai Magda Lucian Román 

Általános Iskola és Óvoda igazgató-
helyettese  

Gyenes-Eukbauer Miklós  Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb 
Általános Iskola és Óvoda igazgatója  

Majorné Balla Ildikó  főtanácsos  
Baloghné Kovács Tünde  pénzügyi főtanácsos 

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Varchó István Végegyháza Község Polgármestere 2016. 
december 14-én elhunyt, kérem, emlékének egy perces néma felállással adózzunk. 
Köszönöm.  
 
Köszöntöm az ülésünkön megjelent Társulási Tanács tagjait, Simonka György 
országgyűlési képviselő urat, Dr. Szilbereisz Edit munkaszervezet vezetőjét valamint a 
meghívott vendégeket.  
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 18 tagjából 11 fő jelen van. Pál-Árgyelán Elvira 
Pusztaottlaka polgármestere Fehérné Andorka Ildikó Dombiratos polgármestere, 
Sódarné Varga Gyöngyi Magyarbánhegyes polgármestere, Dús Ildikó 
Magyardombegyház polgármestere, Farkas Sándor Nagybánhegyes polgármestere, 
Varga Lajos Dombegyház polgármestere, Végegyháza Község Önkormányzata jelezte 
távolmaradását. 
 
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 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 11 fő) 
Tárgya: Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 

80/2016. (XII. 21.) sz. TT. határozat 
 
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2016. december 21-i rendkívüli ülésén készült 
jegyzőkönyve hitelesítésére Marjai János Battonya 
polgármesterét megválasztotta.  

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

� A DBMCS projekttervének bemutatása – Gyógynövénytúra Dél-Békésben (TT. 
szóbeli 5. sz. előterjesztése),  
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� A DBMTKA beszámolója a TÁMOP 615-ös pályázatok fenntartási feladatairól 
(TT. 3. sz. tájékozatója),  

�  A DBMTKA projekttervének bemutatása – Lakodalmas hagyományok (TT. 
szóbeli 3. sz. előterjesztése), 

�  A Szent György Jövő Építő és Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 
projekttervének bemutatása – TE-kerj Békésben! - Kerékpáros túraközpont 
kialakítása (TT. szóbeli 4. sz. előterjesztése),  

�  A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata projekttervének 
bemutatása – Óvodafejlesztés (TT. szóbeli 2. sz. előterjesztése), 

� A Szerb Országos Önkormányzat projekttervének bemutatása – Óvodafejlesztés 
(TT. szóbeli 1. sz. előterjesztése), 

� Tájékoztató a DAREH társulás helyzetének elemzése különös tekintettel a 
kistérség önálló társulás alapításának lehetőségére, 

� Az ideiglenes Pályázati Bizottság beszámolója  
tárgyában készült előterjesztéseket.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 11 fő) 
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele  
 

81/2016. (XII. 21.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa 
� A DBMCS projekttervének bemutatása – 

Gyógynövénytúra Dél-Békésben (TT. szóbeli 5. sz. 
előterjesztése), 

� A DBMTKA beszámolója a TÁMOP 615-ös 
pályázatok fenntartási feladatairól (TT. 3. sz. 
tájékoztatója),  

�  A DBMTKA projekttervének bemutatása – 
Lakodalmas hagyományok (TT. szóbeli 3. sz. 
előterjesztése), 

�  A Szent György Jövő Építő és Vidékfejlesztő 
Közhasznú Egyesület projekttervének bemutatása – 
TE-kerj Békésben! - Kerékpáros túraközpont 
kialakítása (TT. 4. sz. előterjesztése),  

�  A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 
projekttervének bemutatása – Óvodafejlesztés (TT. 
szóbeli 2. sz. előterjesztése),  

� A Szerb Országos Önkormányzat projekttervének 
bemutatása – Óvodafejlesztés (TT. szóbeli 1. sz. 
előterjesztése)  

� Tájékoztató a DAREH társulás helyzetének elemzése 
különös tekintettel a kistérség önálló társulás 
alapításának lehetőségére, 

� Az ideiglenes Pályázati Bizottság beszámolója  
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előterjesztéseket napirendre vette.  
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom a fentiekkel kiegészített, a meghívóban közölt 
napirendi pontok megtárgyalását.  
Van-e valakinek más javaslata?  
Mivel más javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontok megtárgyalásával 
egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 11 fő) 
Tárgya: Napirendi pontok megtárgyalása   
 

82/2016. (XII. 21.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2016. december 21-i rendkívüli ülése 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1.) A DBMCS projekttervének bemutatása – 

Gyógynövénytúra Dél-Békésben (TT. szóbeli 5. sz. 
előterjesztése), 
 

2.) A DBMTKA beszámolója a TÁMOP 615-ös 
pályázatok fenntartási feladatairól (TT. szóbeli 6. sz. 
tájékoztatója),  
 

3.)  A DBMTKA projekttervének bemutatása – 
Lakodalmas hagyományok (TT. szóbeli 3. sz. 
előterjesztése), 
 

4.)  A Szent György Jövő Építő és Vidékfejlesztő 
Közhasznú Egyesület projekttervének bemutatása – 
TE-kerj Békésben! - Kerékpáros túraközpont 
kialakítása (TT. 4. sz. előterjesztése),  
 

5.)  A Magyarországi Románok Országos 
Önkormányzata projekttervének bemutatása – 
Óvodafejlesztés (TT. szóbeli 2. sz. előterjesztése),  
 

6.) A Szerb Országos Önkormányzat projekttervének 
bemutatása – Óvodafejlesztés (TT. szóbeli 1. sz. 
előterjesztése), 
 

7.) Tájékoztató a DAREH társulás helyzetének elemzése 
különös tekintettel a kistérség önálló társulás 
alapításának lehetőségére (tájékoztató), 
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8.) Az ideiglenes Pályázati Bizottság beszámolója 
(beszámoló), 
 

9.) Előterjesztések  
 

 
V a r g a   Gusztáv elnök: A Területi Operatív Program állásáról szóló tájékoztatót 
illetve előterjesztéseket vennénk előre. 
Meghívtam a Megyei Közgyűlés Elnökét Zala Mihály urat, hogy vegyen részt a mai 
tanácskozáson. Elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az ülésen, de delegálta 
körünkbe Ruck Mártont, a Békés Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottságának 
elnökét.  
Kérem Elnök urat, hogy egy pár mondatban tájékoztassa a Társulás Tanácsát, hogy is 
áll most a TOP, mit kell tudunk róla, mikor várható a döntés.  
 
R u c k    Márton Békés Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottság elnöke: 
Kardinális kérdés a Területi Operatív Program, olyan szempontból, hogy folyamatosan 
kérdezik, hogy mikor lesznek meg a döntések. Talán jó hír, hogy elmozdulás történt.  
A Területfejlesztési Bizottság december hónapban egyszer már ülésezett, a megyei 
debes delegáltnak meghatározta a mandátumát. Ez úgy működik a megyei 
önkormányzatnál, hogy a Területfejlesztési Bizottság dönt az ügyben, hogy mely 
projektek támogathatóak a megye részéről és melyek nem. Az Elnök úr képviseli a 
megyét a döntés előkészítő bizottságban és ezzel a kötött mandátummal kell, hogy 
képviselje a megyei érdekeket. Eddig két intézkedés keretében vitatott meg a bizottság 
debes előterjesztést. Az egyik megújuló energia illetve a városi paktumok tekintetében. 
Ez utóbbiban térségünk Mezőkovácsháza illetve a járás városai érdekeltek. A bizottsági 
ülések zártak és a bizottsági tagokat titoktartás kötelezi. Nem tudok ez ügyben 
megnyilvánulni, hogy milyen döntéseket hozott a bizottság, a debben a megyei 
önkormányzat milyen álláspontot ad. Ami nyilvános adat, hogy ez a két intézkedés a 
megyei TOP-os pályázatoknál, ahol nem volt túligénylés. Feltételezhető, hogy nagy vita 
nem kerekedett ez ügyben. Várjuk, hogy mikor lesz majd nyilvános az IH részéről a 
döntés. Az összes többi más intézkedésben többszörös túljelentkezés van. Vannak olyan 
intézkedéseink, ahol megközelíti a túligénylés a négyszerest, mint amennyi forrás 
rendelkezésre áll. Azt gondolom, hogy nagyon bölcs döntés volt az, amikor a 
mezőkovácsházi járásnak a lehatárolás megszületett. Hiszen ez által az összes megyei 
településhez képest ennek a járásnak a települései nyugodtak lehetnek. Ők nem 
versenyeznek a többiekkel, az itteni településeknek megvan ez a lehatárolása és ez egy 
biztonságot nyújt mindenféleképpen ezeknek a településeknek.  
Várhatóan a debes döntések március hónapig meg fognak születni. Azt követően jönnek 
majd az újabb kiírások. Ez azért fontos, hogy a döntések ismeretében dönthetik el az 
önkormányzatok, hogy mely pályázatokat fogják a jövőben benyújtani. Vagy esetleg 
ami ebben a körben nem nyert támogatást, azt ismételten benyújtják. Vagy ami szabad 
keretre ment és nem nyert, akkor azt a lehatárolt keretben fogják benyújtani. Lesz 
mozgástere az itteni önkormányzatoknak. Bírom benne, hogy azok a tervezett 
fejlesztések, ami ezen a lehatárolt kereten belül, illetve még a szabad keretre, ami ment, 
azok jó arányban fognak nyerni. Jelen pillanatban a szabad kereten ez a térség pontozás 
tekintetében komoly előnnyel bír. Most van egy igazságos elosztási rendszer.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Átadom a szót Simonka György országgyűlési képviselő 
úrnak.  
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S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Az elosztási rendszert nem érzem 
igazságosnak. Hogy mi egy kicsivel többet kapunk, vagy nagyjából arányaiban annyit 
kapunk, mint a fejlettebb városok, ez még mindig nem igazságos. Ahogy Karsai József 
mondta hosszú éveken keresztül, hogy kristályból van minden Gyulán, nálunk 
nincsenek rendezett körülmények, játszóterek, akkor még mindig nem igazságos. De 
nem azért mert nekünk nincsen és nekik van, hanem azért nem igazságos, mert ezt a 
pénzt nem nekik szánták. Nem kérdés, az EU azért kérte meg, hogy határozzuk meg 
fejlesztési szintek szerint a településeket, a régiókat, a járásokat, ezek szerint besoroltak 
komplex programmal fejlesztendő járásokat. Ezek voltak régebben az LHH-s, 
leghátrányosabb helyzetű térségek. Innen mennek el a legtöbben, itt halnak meg a 
legtöbben a születésekhez képest, itt a legnagyobb a munkanélküliség. Vannak ennél 
egy kicsit jobb helyzetben lévő, de még mindig hátrányos helyzetű térségek. Vannak 
olyan fejlesztendő, mint például Orosháza, és vannak olyanok, akikre azt mondjuk, 
hogy az EU-s színvonalon tartanak. Ez Békéscsaba, Gyula ebben a megyében. Ilyen 
Kecsemét, Budapest és néhány település. Nem nekik küldték ezt a pénzt. Az EU pénzt 
küldött azért, hogy területi kiegyenlítődés történjen, fejlesztésre küldte a hátrányos 
helyzetű térségek számára. Minél hátrányosabb valaki, annál több jár neki.  
Következő időszaki kiírások lesznek. Illetve azt gondolom, hogy mi hozzáadott 
értéknövelés nélkül adott térségben mind vállalkozások, mind intézmények, mind 
úthálózat egyéb területén nem fogjuk tudni megtartani a fiataljainkat és nem tudjuk 
visszacsábítani azokat, akik már Londonban vannak, Budapesten vannak vagy éppen 
Szegeden, Győrben. Tudományt kell behoznunk, kutatásokat, fejlesztéseket kell 
megvalósítanunk. Ezek a következő 10 milliárd Ft-os keretek, amelyek a 
kormányhivatalnál van. Nem sokan voltak ott ezeken a megbeszéléseken. Az valósult 
meg kutatásfejlesztés célkitűzésben, amit ők akartak. Azt mondtuk, hogy mi is be 
akarjuk hozni ide a tudományt, szeretnénk fejlesztéseket megvalósítani. Ezek 
milliárdokban mérhető pénzek, ezek munkahelyeket teremtenek. De nemcsak 
munkahelyeket teremtenek, hanem a meglévő munkahelyeknek a fizetését tudja 
megteremtetni. Nem azért, mert a minimálbéremelést a kormány elintézi, hanem azért 
mert valóban piaci alapú, ezek az emberek többet fognak tudni keresni. Mindig azon 
voltam, hogy egyezzünk meg, adjanak ki belőle. Azt nem tudom elfogadni, hogy ebből 
is kihagynak bennünket, csak azért mert nem voltunk benne. De azt mondják, hogy 
benne voltunk, mert a MOL Kardoskúton, a mi körzetünkben nagyon nagy összegben 
fejlesztési pénzt kapott. Nem igaz, azt a MOL kapta, nekünk abból semmi hasznunk 
nincsen. Nem mondom, hogy Kardoskútnak az iparűzési adóbevétele több 10 millió Ft-
tal, 100 millió Ft-tal nő, hogy az nem jó. De az csak Kardoskút. Többször próbáltam 
felvenni a kapcsolatot. A mai napig nem hiszik el, hogy mi képesek vagyunk ezeket a 
kereteket lehívni, megvalósítani azokat és indikátorokat teljesíteni. Miután többször 
kértem időpontot, hogy beszéljük meg, nem kaptam, így elindítottuk a saját 
kutatásfejlesztési programunkat. Ez a Calendula Terv. Ez pályázati kiíráson felülálló, a 
kormányzati döntés alapján megszületett forrás-odaítélés lesz majd. Miután nem is 
akartak egyeztetni ebben a témakörben velünk, mindent megtettek annak érdekében, 
hogy ne kapjunk megfelelő információkat. Ha nem adnak teret, ha nem adnak 
lehetőséget, ha nem hívnak oda a tárgyalóasztalhoz, ha nem engednek a 
tárgyalóasztalhoz ülni, ott ahol a pénzt osztják, akkor persze hogy nem „nő a fű”. Ez 
történt 20 éven keresztül, ezt nem szabad most már elfogadnunk. Tartsatok ki, tudom, 
hogy bántanak benneteket is, tudom, hogy azokból a „vasakból”, amiket nekem 
szánnak, azokból ti kaptok egy-kettőt, ti felfogjátok. Ezért hálás vagyok, köszönöm 
szépen és azért is, amiért kiálltatok. De az igaság az, hogy most nem hátrálhatunk.  
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V a r g a   Gusztáv elnök: 1042 Köszönjük a tájékoztatást. Ez hosszú ideig titkos lesz. 
Amikor vissza is jön az információ hozzájuk, vagy a megyei közgyűlés elnökéhez, 
akkor sem tudnak bennünket tájékoztatni, addig, amíg a döntés előkészítő bizottság meg 
nem hozza a döntését. Türelmesen kell várnunk, reméljük, hogy jó pályázatokat 
készítettünk és a lehatárolt keretnél megugorjuk a belső ponthatárokat. Ahol pedig 
szabad versenyben veszünk részt, ott pedig azt a feltételrendszert, ami kedvez nekünk, 
hogy néhány dologért plusz pontot kapunk, az elegendő lesz ahhoz, hogy a szabad 
keretből is valamennyi összeget el tudjunk hozni. Nekem az a véleményem, mint 
Képviselő úrnak, hogy elvileg nekünk ez az egész összeg járna a hátrányos helyzetű 
kistérségeknek.  
 
Ismerjük azokat a projekteket, amelyeket mi adtunk be, hiszen erről tájékoztatva 
vagyunk folyamatosan. De van egy pár olyan pályázat is, amelyet nem települési 
önkormányzat adott be. Öt ilyen pályázatról van tudomásunk. Ezeket a projektgazdákat 
kértem, hogy vegyenek részt az ülésen, hogy ismerjük meg és hozzunk határozatokat a 
támogatásról.  
Az egyik a Szerb Országos Önkormányzat projekttervének a bemutatása. Battonyán 
szeretnék a szerb óvodát és iskolát fejleszteni.  
Átadom a szót Gyenes-Eukbauer Miklós Battonyai Szerb Általános iskola 
igazgatójának.  
 
G y e n e s – E u k b a u e r   Miklós Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános 
Iskola és óvoda igazgatója: Intézményünk kettős célú. Egy épületben működik az iskola 
és az óvoda is. Nagyon könnyű az átjárás. Képviselő úr már volt nálunk, nagyon 
barátságos a környezet. Nekünk a bázisunk az iskola számára az óvodában járó 
gyerekek. Minden tanévben 90 %-ban az óvodásaink az intézményben folytatják tovább 
az általános iskolai tanulmányaikat.  
Amikor a pályázat benyújtásra került, akkor az óvodafejlesztést tűztük ki célul. Az 
intézményünk nem nagy. Az óvodában jelenleg 37 gyermek jár, az iskolában 65 
gyermek. De január, február környékén újabb 2-3 fő jelentkezését fogjuk elfogadni. 
több olyan gyermek jár az intézményben, az óvodában, akik két és fél évesek. 
engedélyünk kettő csoportra van, egy nagycsoportra és egy vegyes csoportra. az 
engedélyünk 45 főre szól. Az elmúlt néhány esztendőben nem nagymértékben, de egy-
két fővel mindig többen lettünk. egy nagynak mondható csoportszoba van, emellett egy 
kisebb szobában is folyik a nevelése a gyermekeknek. Viszont nagyon nagy szükségünk 
lenne egy tornaszobára, amiben a mozgásfejlesztés és általában a fejlesztési lehetőséget 
is megvalósíthatnánk. Úgy érezzük, hogy bár szerbként elszigetelve vagyunk, mert a 
megyében egyedüliként nagyobb létszámban, és a román intézménnyel együtt úgy 
érezzük, hogy elég népszerűek vagyunk a településen és olyan gyermekek is járnak 
hozzánk, és olyan szülők is döntöttek arról, hogy nálunk folytassák a nevelését a 
gyermeknek, akik nem rendelkeznek szerb gyökerekkel. Viszont egy jól működő 
intézményben nagyon nagy szükség lenne egy tornaszobára, infrastrukturális 
eszközfejlesztésre. reménykedünk, hogy ebben a helyzetben is Battonyán, amely nem 
nagy lélekszámú település és három oktatási nevelési intézménye is van, hogy 
harmonikusan egymás mellett élve is el tudjuk érni az oktatási nevelési céljainkat. ehhez 
kérnénk a kistérség támogatását a pályázatunk illetve a fejlesztési terveink 
megvalósításában. Valamint kihasználva az alkalmat mindannyiuknak szeretnénk, a 
nevelőtestület és a többi dolgozónk nevében is Kellemes Ünnepeket kívánni és sikeres 
új évet 2017. évben.  



8 
 

 
V a r g a   Gusztáv elnök: Átadom a szót Galló Ferenc Projektfelügyeleti Kft. 
képviselőjének.  
 
G a l l ó   Ferenc Projektfelügyelet Kft. képviselője: Az 1.4-es intézkedés került 
beadásra és a lehatárolt keret terhére kívánta benyújtani az Országos Önkormányzat. A 
célkitűzéseket az Igazgató úr elmondta, hogy az oktatási nevelési munka színvonalának 
a javításáról van szó. Új tornaszoba kialakítása fog történni illetve az eszközök 
beszerzése történik meg. Természetesen az akadálymentesítés is meg fog történni. 
vállalják az integrációs igényű gyermekeknek a nevelését is. Érdemes elmondani, hogy 
azt láttuk a KSH adatokból, hogy Battonya Városában a gyermeklétszámok 
növekednek, a lakosság létszáma is növekszik. Ez nem feltétlenül a battonyai, helyi 
lakosok szaporodási rátájának a növekedése okozza, hanem a Romániából való 
betelepülések. A projektet május 31-vel tervezzük az építési engedélyek megszerzésével 
az első mérföldkövet és 2018. év végére tervezzük a projekt befejezését.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Tisztelt Tanács, ezzel kapcsolatban kiosztásra került egy 
előterjesztés (TT. szóbeli 1. sz. előterjesztés), amely a Szerb Országos Önkormányzat 
projekttervének a bemutatása – Óvodafejlesztés tárgyában.  
 
Az előterjesztést együttes bizottsági ülésen tárgyalták a bizottságok, kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 
valamint a Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság együttes ülésen tárgyalta. 
Mindkét bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
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 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 11 fő) 
Tárgya: Battonyai Szerb iskola és óvoda tornaszoba kialakítás pályázatának támogatása 
 

83/2016. (XII. 21.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megismerte A Szerb Országos Önkormányzat a 
TOP-1.4.1-15-BS1 „A foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra 
benyújtott „A battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb 
Általános Iskola és Óvoda fejlesztése, tornaszoba 
kialakítása” című projekttervét, mely a TOP 1.4.1.-15-
BS1-2016-00041 azonosító számot kapta.  
Megismerve a beadott projekttervet a Dél-Békési 
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa támogatja 
a Szerb Országos Önkormányzat pályázatát, amely 
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hozzájárul az oktatási-nevelési feltételek javításához a 
térségben.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 

 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom a szóbeli 2. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely 
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata projekttervének bemutatása – 
Óvodafejlesztés (TT. szóbeli 2. sz. előterjesztés) tárgyában készült.  
 
Átadom a szót Sutya Miklósné igazgatóhelyettesnek, hogy egy pár szóban egészítse ki 
az előterjesztést.  
 
S u t y a   Miklósné Battonyai Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda 
igazgatóhelyettese: Mielőtt a projekt bemutatásra kerülne, szeretnénk egy rövid 
helyzetelemzést nyújtani, hogy egy kis képet fessek arról, hogy miért is van szükségünk 
erre a csoportszoba bővítésre, hiszen arra nyújtottunk be pályázatot. A Román óvodának 
a sorsa szeretném onnan elindítani és megpróbálok rövid lenni. Egy olyan épületben 
funkcionált évtizedeken keresztül, ami a román ortodox egyház parókiájából volt 
lerekesztve, egy vegyes csoporttal működött. 2006-ig, amíg nem nyilvánították 
életveszélyessé az épületet, akkor el kellett költöznie. Egy olyan épületet, ami nem 
nevelési célokra lett felépítve, de olyan belső átalakítások lettek elvégezve ezen az 
épületen, amik alkalmassá tették arra, hogy befogadjon egy 25 fős vegyes csoportot. Ez 
az óvoda 2006. óta itt működik egészen néhány évvel ezelőttig, amikortól 
létszámnövekedés lépett életbe, olyannyira hogy szinte megduplázódott az 
óvodásainknak a száma. Eljutottunk oda, hogy elmúlt években volt, hogy elérte az 50-et 
is az óvodásaink száma. De 40 fő fölött van mindig, ezért szükség volt csoportbővítésre. 
Amikor a Városi Települési Önkormányzat fenntartásában voltunk, akkor is 
folyamatosan éltünk a létszámemelésnek a lehetőségével. Ezeket a kérvényeket rendre 
pozitívan el is bírálták és meg is kaptuk a lehetőséget. 2011. óta vagyunk az országos 
román Önkormányzat fenntartásában. Ott is benyújtottuk a létszámemelési igényünket, 
amit ott is megkaptunk. törvényesen működünk így 50 fő közelében. Ez az 50 fő egy 
csoportban nem működhetett, ezért két vegyes csoportot hoztunk létre az óvodában. 
ehhez az az épület már kevés volt, amit 2006-ban átadtak, ezért egy újabb csoportszobát 
kellett létesíteni. hozzáépíteni nem tudtunk, pályázatokat akkor nem tudtunk benyújtani. 
Ezért házon belül oldottuk meg, saját forrásból, hogy egy úgynevezett fogadótérből, 
aulájából lerekesztettünk egy 2 méter széles területet, amit egybenyitva az étkezővel, 
egy csoportszobának megfelelő területet tudott biztosítani. Így megoldhatóvá vált, hogy 
két csoportot el tudjuk helyezni. Viszont a vizesblokk és öltőző, vagyis a másik 
csoportot kiszolgáló helyiségek megléte ugyancsak hiányzott. Most is ennek a hiányával 
küzdünk. ezért nagyon fontos nekünk, hogy egy új csoportszobával és a csoportszobát 
kiegészítő helyiségekkel tudjon bővülni az óvodánk. A létszámaink valóban abból is 
adódóan növekedtek, hogy nagyon sok román család települt be a városba. Mi 
elsősorban a román nemzetiséghez tartozó családoknak a gyermekeit fogadjuk. 
Ugyanakkor battonyai gyerekek felé is nyitottak vagyunk. Hiszen a román nyelv a 
határok megnyitása óta felértékelődött, a román nyelvtudás felértékelődött. Éppen a 
nyáron történt, hogy a mi iskolánkban írtak alá az Országos Önkormányzat az aradi 
Aurel Vlaicu Egyetemmel egy 5 éves szerződést, ami alapján ösztöndíjas hallgatókat 
várnak az egyetemre. Arad 27 km-re van, és a Battonyán élő nehéz körülmények között 
élő családok számára ez nagyon rentábilis, hogy nem kell messzebbre például Szegedre 
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küldeniük a gyermekeiket. Más romániai egyetemek is várják a gyermekeinket. 
orvosok, gyógyszerészek, fogorvosok végeznek ott illetve Bukaresti egyetem is várja 
ugyanúgy ösztöndíj fizetése mellett Magyarországról a román nemzetiségieket.  
Nagyon nagy szükség van ezen a településen is és a kistérségben is minőségi munkára. 
képesek is vagyunk minőségi munkát végezni és ehhez szükségünk van azokra a tárgyi 
feltételekre, amelyek között ezt a minőségi munkát el tudjuk látni és el tudjuk végezni.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Átadom a szót Galló Ferencnek a Projektfelügyelet Kft. 
képviselőjének.  
 
G a l l ó   Ferenc Projektfelügyelet Kft. képviselője: Célkitűzésünk az, hogy egy olyan 
minőségi javasítás menjen végbe az intézményben, amely a 21. századi 
körülményeknek megfelelő szolgáltatási színvonalakat tudjon biztosítani az oda járó 
kisgyermekeknek. Egy új férőhely kialakítása, egy csoportszoba bővítés lesz a 
szükséges egészségügyi és kiszolgáló helyiségek létesítése mellett. Udvar felújítása, 
eszközök beszerzése és teljes komplex akadálymentesítés fog megvalósulni. Azt 
gondoljuk, hogy május végén leadjuk a terveket és 2018. év végével reményeink szerint 
a projektet befejezzük.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Az előterjesztést együttes bizottsági ülésen tárgyalták a 
bizottságok, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 
valamint a Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság együttes ülésen tárgyalta.  
Mindkét bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
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 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 11 fő) 
Tárgya: Battonyai Román iskola és óvoda csoportszoba bővítés pályázatának 

támogatása 
 

84/2016. (XII. 21.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megismerte a Magyarországi Románok Országos 
Önkormányzata a TOP-1.4.1-15-BS1 „A foglalkoztatás és 
az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”  című 
felhívásra benyújtott „A battonyai Magdu Lucian Román 
Általános Iskola és Óvoda kapacitásának növelése új 
csoportszoba kialakításával” című projekttervét, mely a 
TOP 1.4.1.-15-BS1-2016-00020 azonosító számot kapta. 
Megismerve a beadott projekttervet a Dél-Békési 
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa támogatja 
a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 
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pályázatát, amely hozzájárul az oktatási-nevelési 
feltételek javításához a térségben.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A másik három projektről már hallottunk, hiszen a fejlesztési 
stratégiánkban benne szerepelt az úgynevezett turisztikai projekt. Már döntöttünk, hogy 
azt közösen kell valamilyen módon megvalósítani, nem egy-egy önkormányzat fogja 
egyenként megvalósítani.  
 
Az egyik a Dél-békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány 
projekttervének a bemutatása, az úgynevezett lakodalmas hagyományokról szól. Az 
előterjesztés a DBMTKA projekttervének bemutatása – Lakodalmas hagyományok (TT. 
szóbeli 3. sz. előterjesztése) tárgyában készült.  
 
Átadom a szót Galló Ferencnek a Projektfelügyelet Kft. képviselőjének.  
 
G a l l ó   Ferenc Projektfelügyelet Kft. képviselője: A lakodalmas hagyományokról 
szóló pályázat egy 200 millió Ft értékű projekt. ahogy az együttes bizottsági ülésen is 
elhangzott a térségi hagyományokat kívánjunk egy olyan új keretek közé ötvözni, ahol a 
népszokások bemutatása, a vőfélynek a szerepének a bemutatása mellett a 
kisgyermekeknek a szórakoztatása, korhű ruhák bemutatása. Olyan lehetőség is lesz, 
hogy be lehet öltözni pároknak és egy lakodalmat lehet megvalósítani. Műszaki tartalma 
úgy nézne ki, hogy lenne egy központi része, illetve a 18 települést érintő része ennek 
az egész projektünknek. Alapvetően megteremtenénk, azoknak a lehetőségét az 
épületfejlesztésekkel ahol bemutatásra tudnának kerülni mindezen lakodalmas 
hagyományok. az egész projektet a turisztikai fejlesztési koncepció keretében próbáljuk 
meg beilleszteni, hiszen azt látjuk, hogy a projektjeinknek a komplexitása és egymásra 
épülése szükséges ahhoz, hogy az ide érő vendégek egy megfelelő attrakció dolgokat 
kapjanak. A turisztikai pontokat úgy próbáljuk megszervezni, hogy a településen olyan 
helyekre menjenek ezek, ahol sűrűbben látogatott. Az összes ilyen turisztikai jellegű 
projektünket a jelenlévő TDM-nek vezetőjével is egyeztetjük szakmailag. Olyan 
projektet próbálunk összerakni, amely a leghatékonyabban szolgálja a turisztikai 
fejlesztéseket. Ezt a koncepciót, amikor leadtuk, akkor egyik részéről mi azzal 
terveztünk, hogy már a döntések megszületnek ebben az évben és a projektet el tudjuk 
kezdeni a január hónapban. Ruck Elnök úr is tájékoztatott arról, hogy csúszásokban 
vannak a döntések. Ezzel egyik részről a projektfejlesztési szakaszban ahol most 
vagyunk, nekünk is teljesen át kell ütemezni az egész projektünket. Másik oldalról 
pedig az ITP változása, valamint a 272/2014. sz. Korm. rendelet többször módosult, 
amelynek meg kell felelni minden egyes projektünkkel. A turisztika kapcsán elég 
izgalmas dolgokat hoz magával. Azt is indokolta, hogy gondoljuk át olyan szinten a 
projektünket, hogy egy központi súlyozott helyszíne legyen, mindamellett, hogy az 
érintett településeket is be kívánjuk vonni, de mégis csak központi súlyponti települési 
szerepkört, egy települést meg kell találjunk. A módosításnak a másik része az időbeni 
eltolódás mellett az lenne, hogy a szakemberekkel, a TDM-mel, a szervezetekkel való 
egyeztetések során arra jutottunk, hogy a projektünknek a súlyponti, központi része 
Mezőkovácsházán lenne. Hiszen ez a térségnek a járási székhelye. Lesz egy 5 milliárd 
Ft-os fejlesztés Mezőhegyesen, egy turisztikai útvonalnak a részére. Ezekhez is 
illeszkedni kell, ilyen ráhordó projekteket kell csinálni. A projekt kapcsán, amelyek 
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most kerülnek kidolgozásra az engedélyes tervek, most vagyunk abban a szakaszban, 
ahol elkezdjük pontosítani a projekt ötletünket, bizonyos elemei és részei a térség összes 
településén meg fognak jelenni, hiszen lakodalmas projekt. A dél-békési hagyományok 
és egyebeknek a beépítése fog zajlani. Kevermesen is vannak ennek hagyományai, 
Mezőhegyesen is vannak, Kaszaperen is, mindenhol.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Annak leszünk tanúi, hogy fel fog értékelődni a mi 
Mezőkovácsházi járásunk turisztika szempontból. Ennek egyrészt az Orosházi 
idegenforgalomnak a fejlődése, másrészt pedig a mezőhegyesi intézkedés, hogy 
Mezőhegyesen a tangazdaságok kialakításával kétszer 5 milliárd Ft támogatást kapnak, 
amelynek része az egész járás turisztikai fejlesztése is. Ezért kell nekünk ezeket a 
projektjeinket úgy, ahogy kezdetben is terveztük, hogy minden településen jelenjen 
meg, de valamilyen ráhordó szerepet ezekre az attrakciókra hozzanak.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Az előterjesztést együttes bizottsági ülésen tárgyalták a 
bizottságok, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 
valamint a Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság együttes ülésen tárgyalta.  
Mindkét bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
R e s t á l y   László Medgyesbodzás alpolgármestere: Ezzel a lakodalmas projekttel 
kapcsolatban szeretném elmondani, hogy Medgyesbodzáson és Gábortelepen 
falunapkor a legnagyobb műsorszámunk volt a lakodalmas bemutató. Körülbelül 20 pár 
öltözött be lakodalmas ruhába, mennyasszonyt és a vőlegényt zenekar kísérte. Nagyon 
sokat tudnánk ebben segíteni.  
 
G a l l ó   Ferenc Projektfelügyelet Kft. képviselője: A projektötletnél nyilván merítünk 
a haza forrásokból. Pont ezt lesz az a dolog, amire utaltam a projekt kapcsán, hogy 
minden településen bevonásra kerülnek azok a szereplők is és lesz ilyen típusú 
fejlesztések. Itt már hagyományteremtő jelleggel elindult egy ilyen jellegű dolog. 
Ezeket szeretnénk összefűzni és a komplex csomagként a turisztikai térképre 
felhelyezni.  
 
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 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 11 fő) 
Tárgya: „Lakodalmas hagyományok továbbélése a 21. században” című projekt 

megismerése 
 

85/2016. (XII. 21.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megismerte A Dél-Békés Mezőgazdasági 
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Termelőiért Közhasznú Alapítvány a TOP-1.2.1-15 
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című felhívásra benyújtott 
„Lakodalmas hagyományok továbbélése a 21. században” 
című projekttervét, mely a TOP-1.2.1-15-BS1-2016-
00019 azonosító számot kapta. Megismerve a pályázati 
körülményeket, miszerint a projektterv beadása óta eltelt 
időben a térséget érintő turisztikai tervek mellett a 
szabályzó környezet is jelentősen megváltozott, a Dél-
Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 
térségi szereplők által ajánlott módon a projektterv 
aktualizálását kéri a projektgazdától. Egyben az 
alapítvány „Lakodalmas hagyományok továbbélése a 21. 
században” című projektjét az előterjesztésből megismert, 
a térségi szereplők módosítási javaslataival kiegészítve 
előremutatónak tartja, a térség turisztikai vonzerejének 
javítása érdekében támogatja.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom A Szent György Jövő Építő és Vidékfejlesztő 
Közhasznú Egyesület projekttervének bemutatása – TE-kerj Békésben! - Kerékpáros 
túraközpont kialakítása (TT. szóbeli 4. sz. előterjesztés) tárgyában készült előterjesztés 
megtárgyalását.  
 
2000-ben készítettünk egy turizmusfejlesztési programot a mezőkovácsházi járással. az 
akkori szakértők által megfogalmazott kerékpáros túrizmust jelölte meg, mint egyik 
kitörési lehetőségét ennek a mi kistérségünknek a turizmuson belül. Lelkes civilek most 
is vannak, akik ebben nagy fantáziát látnak és be is nyújtanak ilyen projektjavaslatot, 
projekttervet.  
 
Átadom a szót Krisztován Anna projekt szakmai vezetőnek.  
 
K r i s z t o v á n   Anna projekt szakmai vezető: A Szent György Jövő Építő és 
Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület tagjaként szeretnék néhány gondolatot mondani 
erről a projekttervről. Idén februárban a Kistérségi Társulás elfogadott egy kerékpáros 
koncepciót illetve egy kerékpárút hálózat koncepciót a térségre nézve. Az Egyesületünk 
ennek alapján kezdte el a fejlesztési tervét és a koncepcióját kidolgozni. Ilyen módon 
kerékpáros túraközpont kialakítását vettük célba. Természetesen a túraútvonal hálózat 
fejlesztését magunk is szeretnénk segíteni, azzal, hogy a projekt keretében több 
településen összességében 9 településen tervezünk olyan infó- és bemutató illetve 
pihenőházakat kialakítani, ahol a kerékpáros túra keretében nemcsak megpihenhetnek a 
kerékpárosok, hanem szervizelési lehetőséget is biztosítunk a számukra. Mindemellett a 
túraútvonal hálózat mellett folyamatosan szeretnénk kitáblázni nemcsak a túra 
lehetőségeket, hanem a települések látványosságait és azokat a turisztikailag vonzó 
lehetőségeket, amellyel megpróbáljuk a kerékpáros turisztikában érintett közönséget 
dél-békésben illetve a mezőkovácsházi járásba invitálni. Egy olyan online és 
elektronikai fejlesztést szeretnénk megvalósítani a túraútvonal hálózat fejlesztés 
keretében, amely GPS koordinátákkal vezeti végig a kerékpárosokat a 
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látványosságokon, ezáltal eljuthatnak valamennyi településre. Ahogy említettem 9 
településen tervezünk nagyobb volumenű beruházást. 9-ből kettő pedig kimondottan a 
kerékpáros túraközpont funkcióját látná el. Az egyik az északi irányból, a másik pedig a 
déli irányból vezetné be ebbe a hálózatba a vendégeket. Mind a két helyszínen 
szeretnénk különböző vendéglátó lehetőségeket, pihenésre alkalmas lehetőséget illetve 
az aktív kikacsolódást szolgáló lehetőséget megvalósítani.  
Jelenleg nincsenek döntések a TOP-os projektekben, ezért természetesen ezt a 
pályázatot is érinti az áttervezés illetve az átütemezés kötelezettsége. Illetve a pontosítás 
lehetősége, hiszen jelenleg tudjuk azt, hogy mely településeket szeretnénk bevonni, 
aminek az alapját a korábban elfogadott koncepció biztosítja. azonban azt, hogy az adott 
településeken hol fog megvalósulni majd a fejlesztés, hol épülnek ki a pihenőházak, az 
mindenképpen az önkormányzatokkal szeretnénk egyeztetni, ami a projekt első 
mérföldkövéig meg is kell tenni. Pontosítani kell a szakmai tartalmát ennek a 
pályázatnak.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Az előterjesztést együttes bizottsági ülésen tárgyalták a 
bizottságok, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 
valamint a Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság együttes ülésen tárgyalta.  
Mindkét bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Az előterjesztéssel 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 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 11 fő) 
Tárgya: „TE-kerj Békésben! - Kerékpáros túraközpont kialakítása” című projekt 

megismerése 
 

86/2016. (XII. 21.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megismerte A Szent György Jövő Építő és 
Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület a TOP-1.2.1-15 
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című felhívásra 2016. május 27-én 
benyújtott „TE-kerj Békésben! - Kerékpáros túraközpont 
kialakítása” című, TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00020 
azonosító számú projekttervét. Megismerve a pályázati 
körülményeket, miszerint a projektterv beadása óta eltelt 
időben a térséget érintő turisztikai tervek mellett a 
szabályzó környezet is jelentősen megváltozott, a Dél-
Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az 
előterjesztésben megismert és a térségi szereplők által 
javasolt módon a projektterv aktualizálását kéri a 
projektgazdától. Egyben az egyesület „TE-kerj Békésben! 
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- Kerékpáros túraközpont kialakítása” című projektjét a 
térségi szereplők módosítási javaslataival kiegészítve 
előremutatónak tartja, a térség turisztikai vonzerejének 
javítása érdekében támogatja.  
 

Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom a DBMCS projekttervének bemutatása – 
Gyógynövénytúra Dél-Békésben (TT. szóbeli 5. sz. előterjesztés) tárgyában készült 
előterjesztés megtárgyalását.  
 
Van egy sikeres Dél-Békés Mentőcsoport Katasztrófavédelmi Alapítvány a 
mezőkovácsházi járásban, amely igen aktív. mi magunk is sokszor adtunk már helyt a 
rendezvényeinek. Ez az Alapítvány részt kíván vállalni a TOP részeként az egészséges 
életmód népszerűsítésében is, nem kis mértékben a Calendula Terv előkészítő 
munkálatainak köszönhetően.  
 
Átadom a szót Krisztován Anna projekt szakmai vezetőnek.  
 
K r i s z t o v á n   Anna projekt szakmai vezető: A DBMCS önkénteseként vettem 
részt ennek a koncepciónak a kidolgozásában. Azt gondolom, hogy minden 
településvezető pontosan ismeri a DBMCS céljait és tudják, hogy az egészségvédelem 
az életmentés mellett egy nagyon komoly egészségfejlesztési és prevenciós illetve 
szemléletfejlesztő feladatot vállaltunk magunkra. Ennek keretében szeretnénk egy kicsit 
fejleszteni illetve belépni a turisztikai területére a kistérségnek. Megpróbálunk egy 
olyan újdonsággal segíteni, szolgálni illetve bővíteni a turisztikai kínálatát a térségnek, 
amely azt gondoljuk, hogy nagyon komoly alapokkal rendelkezik ebben a térségben, 
ugyanakkor eddig még nem használtuk ki ezt a lehetőséget. Amiről szó van, az a 
gyógynövénytermesztés. Magyarországon a termesztett gyógynövények több mint 50 
%-a ebből a térségből származik. Érdemes erre felhívni a figyelmet. Hogyha figyelünk a 
reklámokra, figyelünk erre a területre, akkor jól látszik, hogy egyébként népszerűek az 
ilyen alapanyagból előállított termékek, ezért azt gondoljuk, hogy mindenképpen egy új 
vonzerőt adhatnak a térség számára a turisztikai szintéren.  
Amit szeretnénk elérni, hogy egy olyan túraútvonal hálózatot hozzunk létre, amelynek 
keretében bemutathatjuk azokat a gyógynövényeket illetve gyógynövényekből készített 
termékeket, amelyek a térség számára lehetőséget hozhatnak. Mindemellett 
megismertessük a településeink attrakcióit, turisztikai kínálatát a térségbe érkező 
emberekkel.  
A tervünk keretében 15 településen tervezünk fejlesztést. Illetve a hálózat mellett a 
túraútvonal hálózat mellett szintén szeretnénk egy GPS-es lehetőséget létre hozni, 
amellyel végig vezetjük a térségben a turistákat, a vendégeket. A 15 településen belül 
egy központi helyet szeretnénk kiemelni, ez a mezőkovácsházi központ lenne. A 
mezőkovácsházi központ mellett 14 további településen valósulna meg fejlesztés, ami 
elsősorban infó- és bemutató helyek létesítését jelentené. Ugyanakkor a központi 
helyszínen ezek a települések újra csak meg tudnának jelenni, hiszen egy olyan 
központi bemutatótér jönne létre, amely csillagtúra szerűen elágaztatná a turistákat és 
elvezetné a különböző településre, bemutatva az ő attrakcióikat, kulturális 
néphagyományukat illetve az épített környezet lehetőségeit.  
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V a r g a   Gusztáv elnök: Az előterjesztést együttes bizottsági ülésen tárgyalták a 
bizottságok, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 
valamint a Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság együttes ülésen tárgyalta.  
Mindkét bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Az előterjesztéssel 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 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 11 fő) 
Tárgya: „Természetesen egészséges úton járj - gyógynövény körtúra Dél-Békésben” 

című projekt megismerése  
 

87/2016. (XII. 21.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megismerte a Dél-Békés Mentőcsoport 
Katasztrófavédelmi Alapítvány a TOP-1.2.1-15 
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című felhívásra benyújtott 
„Természetesen egészséges úton járj - gyógynövény 
körtúra Dél-Békésben” című, a TOP-1.2.1-15-BS-2016-
00008 azonosító számú projekttervét. Megismerve a 
pályázati körülményeket, miszerint a projektterv beadása 
óta eltelt időben a térséget érintő turisztikai tervek mellett 
a szabályzó környezet is jelentősen megváltozott, a Dél-
Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az 
előterjesztésben megismert és a térségi szereplők által 
javasolt módon a projektterv aktualizálását kéri a 
projektgazdától. Egyben az alapítvány Természetesen 
egészséges úton járj - gyógynövény körtúra Dél-
Békésben” című projektjét a térségi szereplők módosítási 
javaslataival kiegészítve előremutatónak tartja, a térség 
turisztikai vonzerejének javítása érdekében támogatja.  

 

Felelős: Varga Gusztáv elnök 
Határidő: azonnal 

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Átadom a szót Simonka György képviselő úrnak.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Jelen pillanatban az látszik, hogy 
nincsenek turisztikai pályázatok. Majd lesznek, de viszont a feltételeket úgy alakítják, 
hogy mindenki ne tudjon megfelelni. például ki vannak tiltva a szálláshelyfejlesztések, a 
fürdőfejlesztések. Azt is látjuk, hogy aki lemaradt, aki megcsinálta a fürdőjét, az most 
már rendben van. Akinek megvan a szállodája, az rendben van. Ugyanez lesz a 
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turisztikai útvonalakkal is. akinek van, az tudja fejleszteni. Úgy fog szólni, hogy 
fejlesztésére. Ha valahol nincsen, akkor a létrehozását nem támogatják. Nagyon nagy 
előnynek számít, hogy a Társulás elfogadta a turisztikai útvonalakat. Most behálózza a 
térséget, maradnak ki települések, maradnak ki a településeken olyan pontok, amik még 
tovább fejleszthetők, de az már egy meglévő dolognak a fejlesztése lesz. A megyében 
egyedül Gyula Városa tudja megtenni, Csongrád megyében Mórahalom. Ezt onnantól 
kezdve lehet fejleszteni.  
A másik, ami fontos, hogy ki fog alakulni egy infópont és lesz szerszámkészlet a 
kerékpáros pihenőhelyen. Úgy kerülünk fel a turisztikai attrakció térképre, hogy 
ingyenesen letölthető mobil applikációt, Budapestről, ha úgy döntenek, hogy megtetszik 
ez a füves útvonal, akkor letöltik, megjelennek Kovácsházán, Kaszaperen stb., és 
megállnak az első pihenőhelynél. Az applikációkkal már látják, hogy hová kell 
menniük, valamint GPS koordinátával, hogy melyik helyen találja meg ezt az 
infópontot. Az infópont pedig tájékoztatást ad és a mobil applikáció is, hogy ott mit 
lehet megnézni. Egy modern turisztikai marketingnek elengedhetetlen feltétele. Ha meg 
mezőhegyesen ráköltenek 5 milliárd Ft-ot a turisztikára, plusz innen 1 milliárd Ft, de a 
lehatárolt kereten van a következő körben és még látok olyan dolgokat, amiből még 
lehetne pályázni. Illetve Ruck Márton elnök úr is tudna beszélni a diverzifikációs 
pályázatokról, amit szintén mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők számára ad 
lehetőséget. Néhány milliárd Ft ide beérkezne ebbe a térségbe, az minden idők 
legnagyobb turisztikai fejlesztési forrása lenne. Ezt már látjuk, hogy 8-18 milliárd Ft 
között fog szólni. és ha igaz, hogy Mezőhegyesen néhány olyan épített emlék és 
örökség van, amit a világörökség részévé lehetne tenni, akkor Kínától, Japánig minden 
felöl jönni fognak a turisták.  
 
R a j o s   István Mezőhegyes alpolgármestere: Képviselő úrral beszéltem arról, hogy 
mik lesznek ezek a turisztikai fejlesztések Mezőhegyesen. Ez még konkrétan nincs 
megadva. ami biztos, és amiről lehet beszélni, hogy a műemlékeket elkezdték felmérni. 
Magyarország kormánya tesz arra törekvéseket és lépéseket, hogy ezek a műemlék 
védettség alatt álló, vagy műemlék jellegű épületek felmérésre kerüljenek, a turisztikába 
bevonásra kerüljenek. Nagyon fontos szempont, hogy kerékpáros túra útvonalak és 
Mórahalom kapcsán szintén abban az irányban lehessen nyitni, hiszen arról elindul egy 
kerékpár turisztikai fejlesztés és hogyha itt dél-békés rá tud erre kapcsolódni, akkor 
ennek most van itt a lehetősége. Valamint képviselő úr meghívott minket Loska úrral 
egy előzetes tárgyalásokra, egyeztetésekre, amellyel a lovas turisztikai útvonalba is 
bekapcsolódhat ezáltal dél-békés. Ki lettek jelölve a főútvonalak illetve az úgynevezett 
ráhordó útvonalak erre az Euro Horse nevezetű útvonalra. Képviselő úrnak 
köszönhetően nagyon sok olyan pont be lett jelölve, ami szintén ezzel az új applikációs 
rendszerrel kapcsolódva és minden egyes település ugyanúgy benne van ebben. 
Nemcsak a kerékpár van, hanem a lovas turisztikában is esetleg lesz lehetőségünk. 
ennek nagyon kell örülni és nagyon jó most tudunk lépni és előre haladni. Ezért 
köszönet Képviselő úrnak az előkészítő munkáért is.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Köszöntöm a körünkben a Mezőkovácsházi 
Egészségfejlesztési Iroda munkatársait. Három évvel ezelőtt volt egy ilyen projekt, 
amelyben a Mezőkovácsháza székhellyel egy Egészségfejlesztési Irodát hoztunk létre, 
és egészségfejlesztési programot kezdtünk el megvalósítani. Ennek a projektnek a része 
az, hogy ezt az irodát Mezőkovácsháza Város Önkormányzata vállalta a fenntartási 
időszakban, hogy fenntartja. Két munkatárs foglalkozik az egészségfejlesztési irodában 
és évente mintegy 25 millió Ft-ból egészségfejlesztési programokat valósítanak meg. 
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minden településre kijárnak és falunapokon, települési rendezvényeken, óvodákban, 
nyugdíjas klubokban az egészségfejlesztéssel kapcsolatban tevékenységet végeznek. Ezt 
folytatni is szeretnék, ezért bennünket kiválasztottak, a Kistérségi Társulási Tanácsot, 
mint egy partnerségi munkacsoport és időként eljönnek hozzánk és szeretnék kérni azt, 
hogy fogalmazzuk meg a javaslatainkat. Amit kaptatok csomagot, tartalmaz egy 
tájékoztatót. Annyit várnak tőlünk, hogy gondoljátok át, hogy a településeteken mi az a 
probléma, amit akár szűrés, tanácsadás keretében segíteni tudnánk, rendszeresen vagy 
alkalmanként. Milyen jellegű sport és testmozgás ösztönző programokba lenne szükség 
és igény. Ennek az átgondolásnak a birtokában gyertek a következő Társulási Tanács 
ülésre, amikor az éves munkatervüket elő fogjuk készíteni és akkor majd az éves 
munkatervükben erre a településre konkrétan megjelenő igényt be tudják építeni. Az 
idén nagyon sok sportprogram valósult meg.  
 
M a j o r n é   Balla Ildikó főtanácsos: Ami fontos, hogy már kettő éve működünk, 
2013. december 1-je óta. Folyamatosan bővülnek a rendszeres programjaink, nagyon jól 
működnek, illetve az eseti programok is. Szeretnénk kérni, hogy gondolják végig, hogy 
mi az, amire a településeken leginkább szükség lenne. Ennek emlékeztetőül szeretnénk 
egy-egy csomagot átadni Önöknek és várjuk a javaslatokat ahhoz, hogy a következő év 
szakmai programjára hogyan készüljünk.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom az 1. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely a 
Társulás 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása tárgyában készült.  
Röviden ismerteti az előterjesztést.  
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta és javasolja a határozati javaslat elfogadását. Bekérte a három árajánlatot 
és a legkedvezőbb ajánlatot adó King Controll Kft. megbízatását javasolja elfogadni.  
Annyit szeretnék kérni, hogy a települések a lejárt hátralékaikat legyen szívesek 
rendezni.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Az előterjesztéssel 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 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 11 fő) 
Tárgya: Belső ellenőrzési terv elfogadása (2017. évi)  
 

88/2016. (XII. 21.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Társulás 2017. évi belső ellenőrzési tervét a 
határozat melléklete szerint fogadja el.  
 
Az ellenőrzési feladatok ellátására külső szolgáltatóktól 
ajánlatokat kér be.  
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Felkéri a Pénzügyi Bizottságot a beszerzés 
lebonyolítására, a szolgáltató kiválasztására. 
 
Felhatalmazza az elnököt a nyertes pályázóval a szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
Határidő: értelem szerint 

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom a 2. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely a 
központi orvosi ügyeleti ellátás óradíj emelése tárgyában elfogadása tárgyában készült.  
Röviden ismerteti az előterjesztést.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta és javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
 
R a j o s   István Mezőhegyes alpolgármestere: Jól látszik Mezőhegyes tekintetében az 
elmaradás az orvosi ügyeleti rendszer befizetésével kapcsolatban. Ez olyan költség, 
amely az ÖNHIKI-ben EB42-ben jól elszámolható költség. viszont örvendetes dolog az, 
hogy az OEP finanszírozásoknak a megfizetésével, beérkezésével tud úgy működni az 
orvosi ügyeleti rendszer, hogy még így is maradt tartaléka a rendszerben. Viszont tudni 
kell, hogy Mezőhegyes az, aki a legkevesebbet veszi ki ebből az orvosi ügyeletes ellátó 
rendszerből, hiszen a saját elsősegélynyújtó helyünket fenntartjuk. Az is látszik, hogy 
összességében 6 alkalommal vonult Mezőhegyesre a kunágotai orvosi ügyelet és mind a 
6 egész évben azért történt meg, mert az úgynevezett hárompéldányos, az elhalálozási 
bizonyítványt ki kellett az orvosnak állítani. Szeretném megerősíteni ezt a fajta emelést, 
hogy igen ezeknek az embereknek mindenképpen meg emelni. Különösen úgy hogy 
nem jelent plusz anyagi terhet egyik önkormányzat részére sem.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Fogunk foglalkozni a közeljövőben az orvosi ügyelet 
kérdésével. Még nagyon régen Képviselő úr is kezdeményezte, hogy az orosházi és 
mezőkovácsházi járásnak valamilyen módon együtt kellene gondolkodnia a közös 
orvosi ügyelet megszervezésében. A jövő évben tervezünk egy együttes ülést az 
orosházi kistérséggel, amikor azok a kérdések, amelyek a két kistérséget együttesen 
érintik, azokat tűznénk napirendre.  
 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal 
egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 11 fő) 
Tárgya: Ügyeleti ellátásban dolgozók óradíjemelése  
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89/2016. (XII. 21.) sz. TT. határozat 

 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a központi orvosi ügyeleti ellátásban az ügyeleti 
asszisztensi és ügyeleti gépkocsivezetői feladatokkal 
megbízottak óradíját az alábbiak szerint határozza meg 
2017. január 01-től: egyéni vagy társas vállalkozás esetén 
bruttó 900.- forint/óra, számfejtett megbízási díjként 
bruttó 740.- forint/óra, melyek kerüljenek a társulás 2017. 
évi költségvetésébe tervezésre. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom szóbeli 6. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely A 
DBMTKA beszámolója a TÁMOP 615-ös pályázatok fenntartási feladatairól tárgyában 
készült.  
Átadom a szót Kristován Anna projekt szakmai vezetőnek. 
 
K r i s z t o v á n   Anna projekt szakmai vezető: A megállapodás azt tartalmazta, hogy 
a mezőgazdasági alapítvány a 6.1.5-ös projektnek valamennyire átvállalta a fenntartási 
időszakra szóló feladatokat. Ilyenkor a kedvezményezetteknek egyetemleges feladata és 
felelőssége a projektek fenntartása, a támogató elvárása szerint. Sokat beszéltünk arról, 
hogy a kistérségnél nincs erre forrás, ezért a mezőgazdasági alapítvány átvállalta ezeket 
a feladatokat. A projektet lezárultak, mindenféle ellenőrzésen túl vagyunk. Minden 
ellenőrzés kiemelte azt, hogy mint pénzügyileg, mint szakmailag kimondottan magas 
színvonalú munkát végeztek a projektgazdák. emellett a fenntartás szakmai munkái 
folyamatosak. Ezt 5 éven keresztül végezni is kell. Mind az online feladatokra, mint 
pedig a helyi programok vonatkozásában ezt az alapítvány folyamatában végzi. Lenne 
egy kérésem, javaslatom, ami a határozati javaslatban meg van fogalmazva, szeretném 
egy kicsit kiegészíteni. Ennek az előterjesztésnek a része az a tavaly megkötött 
megállapodás, az alapítvány és a kistérségi társulás között, amely a feladatok 
átvállalásáról szól. Ezt kiegészítette egy alapítványi nyilatkozat, ami mindennemű 
pénzügyi kötelezettséget is átvállalt erre az időszakra. A határozati javaslat utolsó 
mondatát az alábbiak szerint szeretném kiegészíteni: Egyben a projektidőszakban kötött 
megállapodások alapján felkéri a konzorciumi partnert, hogy a fenntartási időszak 
kötelezettségeiben, továbbá a pályázatokkal kapcsolatos minden egyéb költség 
tekintetében álljon helyt.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Az előterjesztést együttes bizottsági ülésen tárgyalták meg a 
bizottságok, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: Az előterjesztést a bizottságok együttes 
ülésen tárgyalták meg és javasolják a határozati javaslatot az előbb említett 
kiegészítéssel elfogadni.   
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
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Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot a fenti 
kiegészítéssel elfogadja, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 11 fő) 
Tárgya: TÁMOP-615-ös projektről beszámoló elfogadása  
 

90/2016. (XII. 21.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megismerte a TÁMOP-615 forrásból 
megvalósított projektek 2016 évi fenntartási időszakának 
feladatait és eseményeit. A Dél-Békés Mezőgazdasági 
Termelőiért Közhasznú Alapítvány fenntartási 
beszámolóját elfogadja.  
Egyben a projektidőszakban kötött megállapodások 
alapján felkéri a konzorciumi partnert, hogy a fenntartási 
időszak kötelezettségeiben, továbbá a pályázatokkal 
kapcsolatos minden egyéb költség tekintetében álljon 
helyt.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Volt itt körünkben néhány polgármester kollegám az elmúlt 
héten, mert itt voltak az geotermikus erőmű projekt megvalósítása tárgyában az EU-
FIRE Kft-nek az igazgatója illetve a kommunikációs vezetője. Az előkészítő 
munkálatok folynak. Mezőkovácsháza környékén illetve kunágotai közigazgatási 
területen vásárolták meg azokat a területeket, ahová monitoring kutakat kell fúrni. 12 
monitoring kutat kell az első nagy kút köré fúrniuk, ahhoz, hogy amikor repesztik a 
gránitot akkor vizsgálják a talajnak a mozgását. Ezeket a területeket megvásárolták. 
Most olyan fázisban voltak, akkor, amikor itt voltak nálunk, annak a hétnek a végéig 
kell nekik az Unióhoz a végleges szándéknyilatkozatukat benyújtani, hogy 
megvalósítják ezt a projektet. Ez egy 50 %-ban finanszírozott projekt, nekik tőkeerős 
magánberuházót is be kell vonni. De amíg a kutatás stádiumában vannak, addig 
magántőkét nem nagyon tudnak bevonni. Ezért egy kérvényük volt a kormányhoz 
benyújtva, 5 milliárd Ft értékben, hogy a kormány előlegezze meg ezt a forrást nekik. 
Erről a múlt héten kellett volna kormányzati döntésnek születni. Kerestem a 
kommunikációs vezetőt, hogy sikerült-e. Még választ nem kaptam. Tehát ha nem 
született meg kormányzati támogatás, akkor itt vége a projektnek. Ha megszületett, 
akkor kezdődik a 12 monitoring kútnak a megfúrása, ami készen lesz tavaszra és utána 
kezdődik az első nagy kút megfúrása. Az első nagy kút itt lesz Mezőkovácsháza 
területén, a régi Katalin majornál. 10 kútpárt terveztek maguk és azt mondták, hogy 
amennyiben ez sikerül, ez akkora hatalmas gránittömb, hogy utána már olcsóbb lesz 
erőművet létesíteni. azt szeretnék, hogyha ebből a projektből, akkor az egész kistérség 
minden település valamilyen módon hasznosuljon.  
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Süli Ernő Kunágota polgármestere megérkezett a Társulási Tanács ülésére. Jelenlévő 
Társulási Tanács tagjainak létszáma 11 fő.  
 
 
M a r j a i   János Battonya polgármestere: A gránit kiterjedése Kaszapertől egész 
Battonyáig tart. Vannak különböző rétegei és a rétegeknek különböző hőmérséklete, 
amit vizsgálgatnak. De ezek elméleti dolgok, aki műszaki ember, az tudja, hogy egy 
dolog leírni papírra és egy dolog a valóság. A projekt előkészítésének most lesz az igazi 
szakasza, ami a megvalósítás felé fog mutatni. Ha nem tudja azt a hő teljesítményt 
kihozni amivel egy gazdaságos erőművet lehet üzemeltetni, akkor az nem jó. A MOL is 
megfúrta ezeket a területeket, már ha nem is ilyen mélységben és nem is szándékkal, de 
a MOL feltárta azt, hogy ha elfogy a gáz és az olaj, akkor neki milyen kitörési pontjai 
lehetnek ebben a térségben. Nagyon jók a viszonyaink, de nem mindenütt. vannak olyan 
pontok, amelyek kifejezetten jók, de azt el kell találni. A repesztés sem egyszerű dolog. 
de reménykedem benne, hogy azok a technológiák, amelyek közben fejlődnek és 
fejlesztés alatt állnak, azok nem környezetrombolással párosulnak. Lesz, olyan 
fejlettségi szintű vagy majd elérnek olyan fejlettségi szintet, ahol ebből ki tudják hozni, 
amit remélnek. 12 MW elektromos teljesítményt és ki tudja, hogy emellett mennyi hő 
teljesítményt fognak levenni.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Nem robbantással, hanem vízbesajtolással repesztik a 
kőzetet, inkább rétegcsúsztatásnak nevezik ezt a technológiát.  
 
A Társulási Tanács létrehozott egy ideiglenes Pályázati Bizottságot. Átadom a szót Süli 
Ernő Kunágota polgármesterének, hogy egy pár szóban beszámoljon a bizottság 
második tanácskozásáról.  
 
S ü l i    Ernő Kunágota polgármestere: Az ideiglenes Pályázati Bizottság kibővített 
ülést tartott ez év november 17-én, Mezőkovácsházán a Polgármesteri Hivatalban.  
 
A beszámoló felolvasásra került.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Amiért a képviselő úr is kezdeményezte, hogy ez egy olyan 
projekt, amelyben civil szervezeteket is kötelező bevonni. Elsősorban a kistelepüléseket 
érinti, azt a szociális tevékenységet tudjátok megfinanszírozni, amelyre ezeken a 
településeken nagy szükség van. a bevont személyeknek dolgoznia is kell, feladatot is 
kapnak. Ami fontos, hogy a statisztikai hivatal által kiállított igazolások kellenek ahhoz, 
hogy jogosultak legyetek. Saját Helyi Esélyegyenlőségi Programotokat el kell készíteni, 
vagy ha készen van és nem szerepel benne, hogy a mélyszegénységben élők és a romák 
számára fogtok pályázatot benyújtani, akkor módosítani kell a Programot.  
 
Van-e valakinek kérdés, véleménye?  
 
R a j o s    István Mezőhegyes alpolgármestere: Mezőhegyes város beadott egy hasonló 
jellegű pályázatot, ez a 5.2.1, a szegregált területek rehabilitációja. Ez milyen szinten 
érinti ezt a már beadott pályázatunkat?  
 
G a l l ó   Ferenc Projektfelügyelet Kft. képviselője: Két külön dologról beszélünk. az 
egyik az, ami a városoknak nyílt meg, az 5.2.1., a másik a kistelepüléseknek. Nincs 
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logikai és egyéb összefüggés a kettő között. egyetlen egy dolog viszont van, amikor 
arról beszélünk, hogy komplex módon kezelendő és szinergiák és hatások. azt 
gondolom, hogy nagyjából hasonló problémákkal küzdenek a szegregátumaink minden 
egyes településen. Várhatóan hasonló típusú intézkedések is fognak megjelenni a 
pályázatokban, de nem befolyásolják a ti pályázatokat.  
 
R a j o s    István Mezőhegyes alpolgármestere: Azok a fajta pályázatok segíthetnek 
benne, erősíthetik ezeket, ha szinergiákat nézzük? lehet erősítő hatása, hogy van egy 
ilyen beadott TOP-os pályázatunk és ezáltal a Kistérségét tudjuk erősíteni?  
 
G a l l ó   Ferenc Projektfelügyelet Kft. képviselője: Tavaly decemberben került 
elfogadásra az dokumentáció, amely alapján, hogy a lehatárolásokat megtettük. Ezek a 
stratégiai dokumentációk tartalmazzák ezeket, hogy együttműködések, szinergiák, 
komplexitás. amikor ezeknek a beadott pályázatoknak, az 5.2.1-ben is van ilyen ablak, 
és az EFOP-ban is lesz egy ilyen ablak, hogy kérem, mutassa be, hogy hogyan 
kapcsolódik más ágazati operatív programban levő fejlesztés, akkor ott be fogjuk 
mutatni városoknak a programjait. Így erősítik egymást.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Az előbb telefonált Nagy Anna az EU-Fire Kft. 
kommunikációs igazgatója, hogy határidőben beadták az EU-nak a projektet, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium biztosította a támogatást a projekthez. tavaszra 
monitoring kutak fúrása, utána körülbelül 6 hónap, ami alatt megfúrják az első nagy 
kutat.  
 
Van-e még valakinek kérdés, véleménye?  
 
Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki az ideiglenes Pályázati 
Bizottság beszámolót elfogadja, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 11 fő) 
Tárgya: Ideiglenes Pályázati Bizottság beszámolójának elfogadása  
 

91/2016. (XII. 21.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa az ideiglenes Pályázati Bizottságának 2016. 
november 17-i üléséről szóló beszámolóját megtárgyalta és 
elfogadta.  

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom a Tájékoztató a DAREH társulás helyzetének 
elemzése különös tekintettel a kistérség önálló társulás alapításának lehetőségére 
elnevezésű anyag megtárgyalását.  
Átadom a szót Molnár Zoltán Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági 
Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének.  
 
M o l n á r   Zoltán Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési 
Kft. ügyvezetője: A két határozatban foglaltaknak igyekeztem eleget tenni. Az első 
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határozat arra vonatkozott, hogy jogi szakértők bevonásával készüljön olyan anyag, ami 
egyrészt elemzi a DAREH-nek a jelenlegi helyzetét, illetve megfogalmazza, azokat a 
jogi észrevételeket illetve olyan állásfoglalás kialakításában segítse a Tanácsot, amiben 
a jogi fenntartásait jelezni tudja a DAREH felé, ami a DAREH-nél született 
határozatokban megfogalmazódott. Négy jogi szakértői anyag készítésére alkalmas 
céget kerestünk meg. a legalacsonyabb ajánlatot adót bíztuk meg ezeknek a jogi 
anyagoknak az elkészítésével. a jogi anyagok időben Dr. Nagy Béla polgármester úr 
felvetésének megfelelően postázásra kerültek az érintetteknek és amit a jog szakértők 
szükségesnek tartottak, azoknak a hatóságoknak illetve ügyészségnek a részére, akik a 
készült anyag mellékletében szerepelnek. Egyelőre sem a DAREH részéről, sem pedig a 
címzettek részről sem észrevétel, sem válasz nem érkezett.  
A másik határozat pedig arra vonatkozott, hogy tegyünk lépéseket arra vonatkozóan, 
hogy a Kft-nek a cégbírósági nyilvántartásban a határozatban szereplő változtatásokat 
bejegyezzék. ezek a változtatások november 24-én a mellékelt cégbírósági végzésnek 
megfelelően bejegyzésre kerültek.  
Készült egy másik jogi anyag, ami már nem a törvényességi észrevételeket tartalmazza. 
Ez szintén mellékletként szerepel az Önök anyagában. Ez egy szakvélemény, ami arra 
vonatkozik, hogy milyen lehetőségei vannak az egyes érintetteknek, akik kiválási 
szándékkal jelentkeznének a társulásból, illetve mik lehetnek ezeknek a 
következményei. Ez mélyebb és alaposabb elemzést kíván az érintettek részéről. Ez egy 
olyan KEOP-os projekt, ami 86 települést érint. a projekt megvalósulása során az egyes 
indikátoroknak a teljesítése utókövetéssel 5 éven keresztül a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium illetve az irányító hatóság részéről meg fog történni. Kiválás esetén, 
személyes véleményem, a DAREH-el való előzetes tárgyalást javasolnám. Mivel az 
indikátorok teljesítése esetleg kiválás során veszélybe kerülhet, ami akár a támogatási 
szerződéstől való elállással is végződhetne.  
2017. év vége előtt, illetve 2018. januárja előtt nem lehetséges új társulás alapítása. Ez 
annak a következménye, hogy az egyes kilépni szándékozó testületek minősített 
többséggel határozatot kell, hogy hozzanak arról, hogy a társulásból kilépnek. Ezt 
legalább a kilépési szándék időpontja előtt 6 hónappal meg kell, hogy tegyék. Három 
hónappal előtte, mielőtt ez a kilépés megtörténne, a társulást erről tájékoztatniuk kell. 
Ha 6 hónapos illetve a 3 hónapos tájékoztatási határidőket vesszük figyelembe, akkor 
erre csak 2017. december 31. kilépés, és január 1-je az új társulás alapítása lehetséges.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Ha ki akarna válni valaki, aki a 
DAREH-en belül volt, elképzelhető, hogy annak a DAREH-nak vissza kell fizetnie 
valamennyi összeget. Ha vissza kell fizetni valamennyi összeget, akkor, aki okozta ezt a 
problémát, arra fogják hárítani. Nem hiszem, hogy ki kellene lépni. Azt kellene 
mondani, hogy van egy DAREH, aki beszerzett eszközöket, rekultivált telepeket, majd 
vállalták ezek a települések, hogy közösen részt vesznek a működtetésben, 
fenntartásában. Időközben változott a törvény és az állam magához vonta a 
díjkoncepció, működtetést stb. Nem azt mondjuk, hogy kilépünk a rendszerből, a 
működtetésből, hanem a DAREH jelenlegi társulása mellett létrehozna néhány település 
egy másik társulást és a működtetésben bent lennének. De abban az esetben már 
tárgyaló asztalnál ülnek. Jelen állás szerint 27:47 arányban folyamatosan leszavazzák 
azokat, akik aggodalmakat fogalmaznak meg.  
Véleményem szerint napirenden kell tartani ezt a vitát. Ne sodródjunk egy olyan 
pozícióba, ahonnan már nincs visszaút. El lett készítve egy anyag, azt elemezni kell a 
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továbbiakban. Körülbelül 3 hónap van arra, hogy lássuk mi fog történni, mert kiderült, 
amit bemutattak anyagot, hogy megvan a megfelelősségi nyilatkozatuk, ezt megkérte 
Orosháza, hogyan lehetséges, hogy nekik megvan, amikor az orosházi cégnek is meg 
van. Kettőre nem lehet. A minisztérium szerint, amit behoztak, az csak Nagyszénásra 
van meg. Mindenkinek az érdeke, hogy megoldás szülessen. Amikor az adott 
pillanatban kell, a hozzájárulása a térségnek akkor mondja azt a térség, hogy asztalnál 
kell ülni. Az asztalnál való ülés azt fogja eredményezni, hogy azzal a feltétellel, hogy 
létrehoz 10-30 önkormányzat egy olyan társulást, amiből nem lép ki, nem borítja meg a 
pályázatot, mert bent marad, csak a DAREH mellett párhuzamosan működik. A 
pályázatban benne van, hogy számoljanak el velünk, mennyi kukásautó jár stb. Ha ez 
megtörtént, mi együtt kívánunk működni, de majd a mi nálunk történő begyűjtés, az ott 
felveendő kollégák, azok a kollégák, hogy hová fognak menni tanulmányi útra, azt had 
döntse el az a néhány önkormányzat, aki ennek a társulásnak a tagja.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A tájékoztatóval kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, 
véleménye? 
Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki tájékozatót elfogadja, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 11 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 11 fő) 
Tárgya: Dél-Békési Jövőkép Kft. DAREH tárulás helyzetének elemzéséről tájékoztató 

elfogadása   
 

92/2016. (XII. 21.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Dél-Békési Jövőkép Térségi Társadalmi és 
Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság A tájékoztató DAREH társulás helyzetének 
elemzése különös tekintettel a kistérség önálló társulás 
alapításának lehetőségére tárgyában készült tájékoztatót 
megtárgyalta és elfogadta.  

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A stratégia az legyen, hogy azok az érintett települések, akik 
benne vannak és a szakértői anyag rendelkezésetekre áll, folytassátok a konzultációt 
ezek mentén az elvek mentén, amit a Képviselő úr meghatározott, hogy a társulás 
tagjaként maradni, annak minden előnyéből részesülni. De azokat a jogosítványokat, 
amelyek benneteket illetnek, azokat megtartva a településeteken lévő szolgáltatásoknál 
a jogot fenntartva, hogy magatok választhassátok ki, e mentén kezdjünk el egy munkát 
kidolgozni.  
Azt javaslom, hogy márciusra a társulás újra napirendjére tűzi ezt a kérdést. Addigra 
több helyről megérkeznek az állásfoglalások, tovább folytatjuk a szakértői egyeztetést.  
 
M a r j a i   János Battonya polgármestere: A következő minősítési fázis árpilis 1-jével 
lesz, amikor 30-35 fognak kiválasztani a mostani 130-ból. Ez egyszerűsödni fog, mert 
mi is beszélünk a saját szolgáltatónkkal. Ők nem lesznek közszolgáltatók, ők csak  
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