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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2017. február 10-
én 9 órai kezdettel megtartott soros ülésén.  

 
 
Az ülés helye: Mezőkovácsházai Polgármesteri Hivatal  

földszinti tanácskozó terme  
 
 
Jelen vannak:Varga Gusztáv Mezőkovácsháza polgármestere 

Pál-Árgyelán Elvira  Pusztaottlaka polgármestere  
 Paulik Katalin  Végegyháza alpolgármestere  
 Csürhés István Kaszaper polgármestere 
 Dús Ildikó  Magyardombegyház polgármestere 

Farkas Sándor  Nagybánhegyes polgármestere 
Fehérné Andorka Ildikó Dombiratos 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 
Sódarné Varga Gyöngyi  Magyarbánhegyes polgármestere 
Süli Ernő   Kunágota polgármestere 
Dr. Varga Lajos   Dombegyház polgármestere 

  
   

Jelen volt még: Simonka György  országgyűlési képviselő 
Dr. Szilbereisz Edit  munkaszervezet vezetője       

 Tóth Zsolt  Mezőkovácsházai Járási Hivatal 
Foglalkoztatási osztályvezetője 

Molnár Zoltán Dél-békési Jövőkép Kft. ügyvezetője 
Galló Ferenc  Projektfelügyelet Kft. képviselője 
Szakálné Balázs Erika  Járási Hivatal vezető védőnője  
Buzás Sándor  Projektfelügyelet Kft. szakmai igazgatója  
Kiss Tamás Projektfelügyelet Kft. operatív igazgatója 
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V a r g a   Gusztáv elnök: 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 18 fő jelen van.  
 
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 18 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 

1/2017. (II. 10.) sz. TT. határozat 
 
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2017. február 10-i soros ülésén készült 
jegyzőkönyve hitelesítésére Marjai János Battonya 
polgármesterét megválasztotta.  

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom felvenni a napirendi pontok közé:  
1.) Az EFOP 3.9.2-16 számú pályázat benyújtása, 
2.) A Társulás 2016. évi költségvetési előirányzat módosítása,  
3.) Az EFOP 3.9.2-16 „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben 

kedvezményezett térségekben” című pályázat előkészítési költségeinek 
megelőlegezése, 

4.) Beszámoló a mezőkovácsházi kistérség komplex programjának előrehaladásáról, 
várt eredményeiről, 

5.) Tájékoztatás Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3 
6.) „Megyén belül körös körül” felhívás 
tárgyában készült előterjesztéseket.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 18 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele  
 

2/2017. (II. 10.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa 
 



3 
 

1.) Az EFOP 3.9.2-16 számú pályázat benyújtása, 
 
2.) A Társulás 2016. évi költségvetési előirányzat 

módosítása,  
 
3.) Az EFOP 3.9.2-16 „Humán kapacitások fejlesztése 

térségi szemléletben kedvezményezett térségekben” 
című pályázat előkészítési költségeinek 
megelőlegezése, 

 
4.) Beszámoló a mezőkovácsházi kistérség komplex 

programjának előrehaladásáról, várt eredményeiről, 
 
5.) Tájékoztatás Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 

szemléletben EFOP-1.5.3, 
 
6.) „Megyén belül körös körül” felhívás 
 
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 18 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Napirendi pontok megtárgyalása   
 

3/2017. (II. 10.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2017. február 10-i soros ülése napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1.) A Társulás 2017. évi költségvetési határozata,  
 
2.) Az EFOP 3.9.2-16 számú pályázat benyújtása, 
 
3.) A Társulás 2016. évi költségvetési előirányzat 

módosítása,  
 
4.) Az EFOP 3.9.2-16 „Humán kapacitások fejlesztése 

térségi szemléletben kedvezményezett térségekben” 
című pályázat előkészítési költségeinek 
megelőlegezése, 
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5.) Beszámoló a mezőkovácsházi kistérség komplex 
programjának előrehaladásáról, várt eredményeiről, 

 
6.) Tájékoztatás Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 

szemléletben EFOP-1.5.3, 
 
7.) „Megyén belül körös körül” felhívás 

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Köszöntöm Szakálné Balázs Erikát, aki a Járási Hivatal 
vezető védőnője. Kollégáim hívták fel a figyelmet arra, hogy a térségben a 
gyermeklétszám csökkenése valamint az öregedés miatt a védőnők számában hasonló 
probléma kezd kialakulni, mint amilyen a háziorvosoknál volt. 
Átadom a szót Szakálné Balázs Erika vezető védőnőnek.  
 
S z a k á l n é   Balázs Erika Járási Hivatal vezető védőnője: 25 védőnői szolgálat 
működik a területen. 22 területi védőnői körzet illetve 3 főállású iskolai védőnői körzet. 
Hogyha az országos átlagot nézzük, ezek mind kicsi körzetek. Jelenleg üres körzet 4 
van a területen. Egy battonyai iskolai védőnői körzet, illetve 3 kistelepülésnek a körzete. 
Azt gondolom, hogy pontosan ezért üresek ezek a körzetek, mert rendkívül kicsi a 
létszámuk, emiatt is nehéz betölteni, illetve azért mert egy kis településen nehezebb is 
védőnőt találni.  
 
A jövővel kapcsolatban, ami nekem szempont, hogy a védőnői körzeteket rövidesen 
felül kell vizsgálni. Például a 3 iskola védőnői körzet jelenleg úgy működik, hogy bár a 
védőnőket 40 órában foglalkoztatják, az OEP finanszírozás már van ahol 29 óra, van 
ahol 32, 34 óra. Olyan mértékben csökkent az ellátandó gyerekeknek a létszáma, hogy 
ezeket a körzeteket már felül kellene vizsgálni. Idáig egyik település részéről sem 
érkezett ilyen megkeresés illetve nem gondolkodik ebben. De ugyanez vonatkozik a 
kiskörzetekre is. Ha megnézzük, hogy jelenleg üres körzet Végegyháza illetve 
Nagybánhegyes, a két települést egy védőnő látja el, cserélgetve finanszírozási okokból 
illetve Nagykamarás és Pusztaottlaka még amely betöltetlen, azt látom, hogy kicsik a 
gondozotti létszám már, majdnem nem is lehetne egy főállású védőnőt alkalmazni. Azt 
gondolom, hogy miután várjuk, hogy kijöjjön az alapellátási törvénynek a végrehajtási 
rendelete, addig talán nem muszáj hozzá nyúlni ezekhez a körzetekhez, hiszen ettől a 
rendelettől várjuk azt, hogy rendezi majd a védőnői körzeteknek a létszámát, a 
kialakítását. Több koncepciót is látunk. Mi is megtettük a magunk javaslatát, nem 
tudjuk még, hogy mit fognak elfogadni. 
 
Azt gondolom, hogy talán hagyni kellene jelenlegi formában működni ezeket a 
körzeteket, ugyanis finanszírozási szempontból még mindig így járnak jobban az 
önkormányzatok. Ugyanis, ha összevonnánk körzeteket, akkor a jelenlegi finanszírozás 
mellett, ami úgy történik, hogy ad egy fix összeget a tanácsadó fenntartására illetve a 
létszám után egy finanszírozást, ha például Nagybánhegyest, Végegyházát tudom 
példának hozni, létszámban össze lehetne vonni, mert bőven bele férne egy körzetbe. 
Hiszen jelenleg a szabályok alapján egy körzetre 250 fő gondozott lehetne. A két 
település 150 fő lenne együtt, még mindig jóval alatta lenne a jogszabály által 
megengedettnek. Viszont akkor egy fix összeget kapnának, nem kettőt, mint most és 
plusz ehhez a létszámarányos finanszírozást. Jelenleg hagyni kell ezt így, ahogy 
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működik és csak akkor hozzá nyúlni majd, amikor a jogszabályi változások 
kikényszerítik belőlünk.  
 
Azzal kerestek meg, hogy védőnő hiány van a területen, ez úgynevezett relatív védőnő 
hiány jelenleg, mert nagyon kicsik a körzetek, elláthatóak a jelenlegi formában.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Megnyugtató hogy el vannak látva a gyerekeink, a 
finanszírozással lehet gond a későbbiekben, hiszen Mezőkovácsházának is a 
normatívához hozzá kell tenni, hogy az eddig meglévő védőnői létszámot fenntartsa. 
Arra kérjük a Vezető védőnő asszonyt, hogy amikor megjelenik a végrehajtási rendelet 
és ha van teendője az önkormányzatoknak, akkor jelezze a munkatársainknak és újra 
napirendre fogjuk tűzni.  
 
S z a k á l n é   Balázs Erika Járási Hivatal vezető védőnője: Még egy dolog jutott 
eszembe, amiről szeretnék egy pár szót szólni, ez pedig a védőnői méhnyak szűrés, 
amiről elég sokat lehet hallani. A területünkön is magas a kiképzett védőnők száma, 
viszont még mindig vannak olyan települések, ahol olyan védőnő van, aki végezhetné a 
tevékenységet, de nem kértek működési engedélyt. Azt szeretném kérni azoktól a 
polgármester asszonyoktól, uraktól, akiknek van ilyen védőnőjük, hogy éljenek ezzel a 
lehetőséggel, használják a lakosság érdekében ezt a lehetőséget. Az engedély megadása 
10 ezer Ft összegbe kerül.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Képviselő úrtól kaptam egy levelet, őt megkereste Herczegné Számel Annamária és azt 
kezdeményezte Képviselő úrnál, hogy a bölcsődei ellátásban várható helyzet miatt 
tarthassanak tájékoztatást számotokra. Tőle ezt Fűrész Tünde a minisztérium 
munkatársa kérte. Múlt héten volt egy workshop a járási Hivatalban. Tartjátok-e 
szükségét, hogy a következő két társulási ülés valamelyikére meghívjam a 
minisztériumnak a munkatársát és egy tájékoztatást adjon erről a várható változásról?  
 
P a u l i k   Katalin Végegyháza alpolgármestere: Megfelelő információt kaptunk.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Az ülés megkezdése előtt kiosztásra került „Megyén belül 
körös körül” felhívást. Tóth László futó kért meg, mivel évek óta körbe futja Békés 
megyét és sok települést érintett a környéken és tavaly amikor mezőkovácsházán futott, 
megígértem neki, hogy amennyiben tudok segítek. Abban kérte a segítségemet, hogy 
közöljem veletek, hogy elkészült a tervezet és erre reagáljatok. Az volna a kérés, hogy 
ugyanúgy, mint korábban, fogadjátok település lakosságát, a gyerekeket mozgósítsátok, 
esetleg egy kis frissítésre adjatok nekik lehetőséget. Jövő hét keddig nekünk jelezzetek 
vissza.  
 
A harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, az a közfoglalkoztatással kapcsolatos 
problémák. Amikor megkaptuk a tájékoztatást a Munkaügyi Központtól, többen 
jelezték, hogy tűzzük ezt a témát napirendre. Felvettem a kapcsolatot Béni Attila 
hivatalvezető úrral és Tóth Zsolt osztályvezető úrral és arra kértem őket adjanak 
tájékoztatást, hogy mire számíthatunk február végéig.  
 
Átadom a szót Tóth Zsolt osztályvezető úrnak.  
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T ó t h   Zsolt Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályvezetője: 
Megtalálták azt a vonatkozó jogszabályt, amely a közfoglalkoztatási törvénybe került 
beépítésre, amely visszahivatkozik a munka törvénykönyvére, hogy határozott idejű 
szerződéssel 5 évet lehet bármilyen munkavállalót foglalkoztatni, vonatkozik ez a 
közfoglalkoztatottakra is. A megszakítás csak akkor minősül megszakításnak, hogyha 
egy ugyanazon munkáltatónál 6 hónapnál, vagy annál több időtartamban kerül a 
jogviszonya megszüntetésre illetve nem létesül. Ezzel párhuzamosan, ahogy kiküldésre 
került ez a joghely hivatkozás, a foglalkoztatási főosztályvezető asszony illetve a 
helyettese is, Budapesten a Belügyminisztérium illetékeseinek ugyanezt a problémát 
vázolta, felvetette. Kértek tőlük megoldást, megoldási javaslatot. Illetve pont ezért 
kértük néhány nappal ezelőtt nagyon rövid határidővel, hogy településenként 
vizsgáljátok meg, hogy a közfoglalkoztatottjaitok közül hány fő az, aki ebben az 5 éves 
szabályban érintett, vagy érintetté válhat, a 2017. március 1-je és 2018. február 28-a 
között tervezett és végrehajtani kívánt startprogramjaitokban illetve az egyéb 
közfoglalkoztatási programjaitokban.  
 
Településenként változó az a létszám, ami érintett. Összlétszámmal járási szinten 467 
fő, amely kellően magas, hozzá téve, hogy mivel párhuzamosan letárgyalásra kerültek a 
következő startmunkaprogramok, ez 64 program és 2015 fő érintettségével 
felterjesztésre került a Belügyminisztériumban. Egyetlen egy 10 fős program van, ami 
pedig egyeztetés alatt és a későbbiekben kerül felterjesztésre. Ehhez mérten arányaiban, 
ez a 467 fő, 22,5 % közüli arány, gyakorlatban minden 5. közfoglalkoztatott érintett 
lehet valamilyen formában.  
 
A számok mellett kértünk egy rövid szöveges indoklást, amelyből készítettem a legfőbb 
gondolatokat összefoglaló szöveges javaslatot, amit továbbítottam a főosztály felé, 
amiből egy megyei összesítést készítenek.  
 
A korlátozás közfoglalkoztatási programokra gyakorolt hatása: összességében 
elmondható, hogy a startmunka programokban évről évre bevont személyek főként 
szakképzettséggel rendelkező közfoglalkoztatottak és vagy munkairányítók illetve azok 
a munkavégzők, akik megbízható, stabil munkaerőt képviselnek, fontos szakmai 
szerepet töltenek be a programok sikeres megvalósításában. Nem pótolhatóak az 
esetlegesen rendelkezésre álló egyéb közfoglalkoztatásban bevonható személyekkel. A 
programok értékteremtő jellege jelentősen csökken vagy nem valósítható, mivel a 
szakemberek esnek ki a programból. Néhány kis település vonatkozásában a kieső 
létszám pótlása is nehézséget jelent, jelenthet, mivel a megfelelő szakember és vagy 
irányító nem áll rendelkezésre illetve a programok létszámtervezésénél a település 
valamennyi álláskeresőét számításba vették, veszik folyamatosan. A felmérésben 
szereplő létszámon felül további közfoglalkoztatott személyek érik el 2018. február 28-a 
után az 5 éves foglalkoztatást, ami majd a 2018. márciusában induló programokra lesz 
jelentős hatással. Amennyiben a jelenlegi szabályozás hatályban marad, csökkentett 
létszámú, ezzel párhuzamosan egyszerűbb, kisebb értéket teremtő programokat lesznek 
kénytelenek indítani az önkormányzatok. A programokon kívül az érintett 
közfoglalkoztatottakra is hatást gyakorol, mivel az elsődleges munkaerőpiacon való 
elhelyezkedés nehézségekbe ütközik térségünkben. Tekintettel arra, hogy az 
illetékességi területünkön lévő települések többsége hátrányos helyzetű, nem áll 
rendelkezésre a versenyszférában megfelelő számú munkalehetőség. Egyes 
településeken az önkormányzat az elsődleges, egyetlen foglalkoztató. Ennek okán valós 
esély keletkezik arra, hogy amennyiben nem foglalkoztathatók az álláskeresők, akkor 
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kénytelenek lesznek igénybe venni az álláskeresési ellátást és annak kimerítését 
követően vagy foglalkoztatás helyettesítő támogatásban, vagy abban sem részesülhetnek 
(ami feltételek megvizsgálást követően derül ki), amely a jelenlegi megélhetésüket és 
életminőségüket jelentősen veszélyeztetni.  
 
Ez az összefoglaló került a tegnapi napon továbbításra a foglalkoztatási főosztályra. 
Megoldási javaslatot mindenféleképpen keresünk, keresnek a főosztályos kollégák, 
illetve a Belügyminisztérium folyamatos tájékoztatás kap az érintett létszámokról illetve 
az indokokról. Olyan megoldás szükséges találnunk, amely a jelenleg rendelkezésre álló 
jogi keretek között is járható utat biztosít. Illetve a már megtervezett és felterjesztett és 
várhatóan elfogadásra kerülő startprogramok megvalósítását is maradéktalanul 
biztosítja, mind a programok megvalósítása, mind az ahhoz kapcsolt dologi költségek, 
tárgyi eszközök és egyéb beszerzések nem kerülnek veszélybe és az év során 
folyamatos közfoglalkoztatásban a programok maximálisan teljesíthetők. Az 
mindenféleképpen az egyik oldalon az álláskeresők oldaláról megnyugtató hír, hogy 
nem a közfoglalkoztatásból kerültek kizárásra ezzel az 5 éves szabállyal, ugyanazon a 
foglalkoztatónál tiltott az ilyen módú foglalkoztatásuk. De ha más megfelelő 
közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztathatóak, akkor a megélhetésük, az 
életminőségük nem kerül veszélybe. Most már csak azt a megoldást kell megtalálnunk 
és ezen dolgozunk és remélem, hogy ez hamarosan bekövetkezik, hogy mind a 
közfoglalkoztatottak foglalkoztatása megvalósulhasson, mind ez oly módon, hogy 
startmunkaprogramokban a betervezett projektek ne sérüljenek.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Tegnap volt egy tanácskozás a Pilot programokat gondozó 
Európai Unió Kft-nek, ahol Simonka György képviselő úr tett egy olyan javaslatot, 
hogy először is meg kellene várni, hogy a minisztérium mit reagál erre a felterjesztésre. 
Amennyiben nem közeledik megoldás, akkor nekünk kell kistérségi szinten keresni.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
M a z á n   Attila Almáskamarás polgármestere: Most mindannyiunk gondolatát 
fogalmazta meg a Munkaügyi Központ. Azt gondolom, hogyha van lehetőség, akkor 
kistérségi szinten mindenképpen kellene egy közös nyilatkozatot, vagy valamilyen 
formában felterjeszteni. Ezek az országos törvények különböző módon hatnak 
térségekre. Volt szerencsém múlt héten kétszer is a Belügyminisztérium osztályvezetői 
szinten beszélnem a varrodai programunkkal kapcsolatosan. Ezt a problémát nem látták 
ilyen égetőnek, mert országos szinten 4000 fő hangzott el, tehát összesen 4000 főről van 
szó. Első körben nem is foglalkozott a főosztály ezzel a problémával. Viszont vannak 
olyan régiók, ahol ez égetően nagyon fontos, ilyen a dél-békési is. A kis településeknél, 
ahol teljes foglalkoztatásban gondolkodunk, ahol értékteremtő jelleg irányába 
mozdultunk el, az országos közfoglalkoztatotti programoknak a minősítése, a dicsérete, 
hogy honnan indult el, mennyit változott a közfoglalkoztatás rendszere 2011. óta, hová 
jutottunk el, milyen beruházások valósultak meg a településeken. A legértékesebb 
filléreket veszítjük el. Mi most a munkavédelmi kesztyűgyártás kezdjük el márciustól, 
nem is fogom tudni, hogy mit fogunk tenni. Nagyon komoly probléma, térségnek 
veszélyezteti a közfoglalkoztatás egész rendszerét. A belügyminisztérium részéről az 
volt a javaslat, hogy próbáljuk térségi szinten is ezt jelezni, mert egész más hatása van 
egy dunántúli régióban, ahol az álláskeresők száma csekély és nincs ez az adott 
probléma. A célt tudja mindenki, az lenne, hogy a nyílt munkaerőpiac irányába 
mozduljanak át az emberek, de ebben a régióban ahol még nem tudunk olyan 
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alternatívát adni, hogy elmozduljanak ezek a munkavállalók, akik értékes emberek, 
addig marad a közfoglalkoztatás rendszere.  
 
Dr. N a g y   Béla Medgyesegyháza polgármestere: Csatlakozom az előttem szólóhoz. 
Nem lebecsülve a hivatalnak a potenciális erejét, közvetítőképességét, de egészen más 
egy politikai értelemben egy hivatali felterjesztés, vagy pedig az önkormányzatoknak a 
felterjesztéshez való joga által leírjuk a valós problémát. Azt gondolom, hogy bizonyos 
minisztériumoknak rendkívül téves a megítélése a foglalkoztatottakat illetően. Ma egy 
hete volt Békéscsabán Lázár miniszter úr. Nagyon érdekes, nagy ívű előadást tartott a 
Miniszter úr, de óriási nagy tévedése volt. Nevezetesen az, hogy Békés megye 
tartalékait abban látta, hogy itt milyen arányú munkanélküliség van. Ez óriási nagy 
tévedés. Kormányzati szinten valaki úgy ítéli meg, hogy az itt jelenlévő 
munkanélküliség potenciálisan ezek az emberek alanyai lehetnek egy piaci 
foglalkoztatásnak, azok rosszul ítélik meg a tényleges helyzetet. Miért van ez így? 
Ellenőrizhető, hogy ma a munkanélküli hivatal nyilvántartásában szereplő 
munkanélkülieknek a jelentős száma szakképzettség nélküli, vagy nincs semmilyen 
szakképzettségük, vagy ha van, az a szakképzettség elinflálódott a mai piaci 
körülmények között. Például ha valaki Mezőhegyesen, Kétegyházán szerzett 
mezőgazdasági gépszerelői oklevelet 1982-ben, az ma nullát ér a munkaerő piacon. Ezt 
kellene nekünk a felterjesztésünkben világosan kifejteni, kellő tisztelettel, hogy 
tájékoztatjuk a tisztelt minisztériumot arról, hogy az itt meglévő munkanélküliek 
ellenőrizhető módon nem abba a körbe tartoznak, akik potenciális alanyai lehetnek az 
elsődleges munkaerő piacnak. Ők azért munkanélküliek, mert nem rendelkeznek olyan 
szakképezettséggel. Önkormányzati típusú, akár kistérségi, vagy egyenként a kistérség 
önkormányzatinak a felterjesztését támogatom.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Tehát mindkét polgármester úr azt mondta el, hogy várjuk 
hogy a feljegyzést felküldjük a minisztériumban, hogy mi magunk, politikai szereplők is 
jelezzük ezt a problémát a településeink érdekében.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Azt gondolom, hogy a kistérség 
támogassa ezt a levelet, amit osztályvezető úr említett. Egészítse ki azokkal a 
problémákkal, amik esetleg még nem szerepelnek benne. Hétfő délig mindenki 
megküldi azt a problémát, amelyet még jelzett és így menjen el a kistérség nevében.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A jelenléti ívet mellékeljük hozzá.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Meg kellene írni a Kormányhivatalnak, 
hogy köszönjük a közbenjárást. A másik levelében pedig megírnánk, hogy támogatjuk, 
kérjük ennek elfogadását, további indokainkat hozzáfűzve.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Azt kérem tőletek, hogy akinél van még olyan, amiről azt 
gondoljátok, hogy hangsúlyosabban szerepeljen ebben a mi általunk, kérelmet 
megerősítő levélben, akkor azt juttatásátok el hozzánk minél hamarabb, hogy hétfő 
délig ezt megtudjuk fogalmazni és el tudjuk küldeni. Amit a választ megismerjük, akkor 
kistérségi szinten keresünk problémát a megoldásra, ha kénytelenek lesznek a 
megoldást nekünk megtalálni.  
 
Dr. N a g y   Béla Medgyesegyháza polgármestere: Tudok olyan településeket, nem 
békés megyei települések, ahol az önkormányzatok megbízták testületi határozattal a 
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kizárólagos tulajdonában lévő például a településüzemeltető kft-jüket a 
közfoglalkoztatás lebonyolításával. Ez milyen foglalkoztatásnak minősül? Lehet-e a kft. 
a közfoglalkoztatás alanya?  
 
T ó t h    Zsolt Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályvezetője: 
Elméletileg lehet. De azért nem tértem ki, mert a megbeszélések során különböző 
megoldási lehetőségek felvetődtek. Azt a megoldási lehetőséget keressük és azért lenne 
jó, hogyha egységesen történne, ha találnánk egy olyat, ami lehetővé teszi mind a 
foglalkoztatást, mind pedig azt, hogy a startprogramok ne sérüljenek. Az összes 
foglalkoztatási lehetőségnél, mivel a startprogramokat az önkormányzatok terjesztették 
be, hajtják végre, ők a gazdák, viszont, ha egy külső bárki, egy másik közfoglalkoztató 
szervezet a közfoglalkoztató, akkor ott már kérdést vet fel, hogy annak a szervezetnek a 
közfoglalkoztatottjai milyen módon és milyen szerepet játszanak, játszhatnak a 
startmunkaprogramban. Azt a megoldást kell megtalálni, ahol ha külső is a 
közfoglalkoztató, akkor is oly módon vehetnek részt a startprogramok 
megvalósításában, hogy azok semmilyen formában ne sérüljenek meg. Az a megoldás 
lesz a jó megoldás, ahol mind a két kritérium együttesen teljesülhet. Ezért nem 
szeretnék a részletmegoldásokról szót ejteni.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A startmunkaprogramot is meg akarjuk valósítani, amit 
2017-re előkészítettünk, nem akarjuk elveszíteni azokat az eszközöket, amelyeket ebben 
beterveztünk, mert anélkül nem tudnunk megvalósítani. Illetve féltjük ezeket az 
embereket is, hogy nem tudnak elhelyezkedni. Mind a három problémát kezelni kellene 
valamilyen módon. Tegnap bejelentette Lázár János miniszterúr, hogy nagy programot 
indítanak arra, hogy a közfoglalkoztatottakat vissza vezessék a munka világába hosszú 
távon. Az is egy megoldás volna, hogy ezeket a közfoglalkoztatottak alkalmazhassa 
állami támogatással az önkormányzat, vagy az önkormányzat 100 %-os tulajdonában 
álló gazdasági társaság. De hogyha egy ilyen lépés volna, akkor az veszélyeztetné a 
startmunkaprogram végrehajtását. Elég komplex megoldást kell kitalálni, aki a mostani 
döntést meghozza.  
 
A határozati javaslat arról szólna, hogy támogatjuk a munkaügyi központ által felvetett 
problématérképet. Ez komoly probléma Mezőkovácsházán. Ráerősítünk még egyszer, 
hogy a 22 %-a az itt lévő közfoglalkoztatottak a legjobbaknak. Kérjük, hogy olyan 
megoldást találjanak, mely a 3 célt eléri, hogy a startmunkaprogram megvalósul, az 
eszközök beszerzésre kerülnek és azok a munkavállalók nem kerülnek utcára. 
Mellékeljük a jelenléti ívet.  
 
Van-e valakinek más javaslata?  
Mivel nem hangzott el más javaslat kérem, aki a fenti határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 18 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Vízügyi Helyettes Államtitkársága felé jelzéssel élés 
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4/2017. (II. 10.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa támogatja a Békés Megyei Kormányhivatal 
Mezőkovácsházai Járási Hivatala Foglalkoztatási 
osztályvezetőjének a szakmai felterjesztését a Munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 192. § (2) 
bekezdése közfoglalkoztatási jogviszonyra történő 
alkalmazásának hátrányos hatásairól. 
 
Egyidejűleg felkéri az elnököt, hogy a 
Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és Vízügyi 
Helyettes Államtitkársága felé is levélben jelezze a 
problémát azzal, hogy a megoldására olyan megoldást 
dolgozzon ki, amely a települések által 2017. évre 
tervezett közmunkaprogramok megvalósítását nem 
veszélyezteti, a 467 fő közfoglalkoztatott személy és 
családjaik megélhetését nem lehetetleníti el és az 
önkormányzatokat nem állítja megoldhatatlan feladat elé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulás 2017. évi költségvetési határozata 
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Bemutatja a társulás 2017-ben ellátandó feladatait, a várható 
bevételeket és kiadásokat. Összességében a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 
71.721.000 Ft, amely 6.963.000 Ft hiányt tartalmaz, de erre a 2016. évi pénzmaradvány 
fedezetet nyújt.  
Mindhárom bizottság megtárgyalta együttes bizottsági ülésen, kérem, javaslatukat 
ismertetni.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: Mindhárom bizottság megtárgyalta 
együttes bizottsági ülésen.  
Az előterjesztés a feladatainkat, bevételeinket és a kiadásainkat taglalja. Az 
előterjesztésben olvasható határozati javaslatot mindhárom bizottság elfogadásra 
javasolja a Tanácsnak.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 1 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő 
képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Költségvetés elfogadása 2017. évi   
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5/2017. (II. 10.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az Államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2017. évi 
költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja: 

 
I. 

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, az Elnökségre, a Társulás munkaszervezetére, 
bizottságaira terjed ki. 
 

II. 
(1) A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2016. évi költségvetését 71.721 ezer Ft 
bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül: 

 
   64.758 e Ft költségvetési bevétellel 
   71.721 e Ft költségvetési kiadással   

             -  6.963 e Ft költségvetési egyenleggel (hiánnyal),   
    ebből: 
             -  6.963 e Ft működési egyenleggel 
                       0 e Ft felhalmozási egyenleggel 
                                          6.963 e Ft működési célú belső finanszírozású (előző évi 

pénzmaradvány) bevétellel állapítja meg.  
 
(2) A Társulási Tanács a 2017. évi költségvetési egyenleg összegét -6.963 e Ft-ban 
állapítja meg.  
 
(3) A Társulási Tanács a II. (2) pontban megállapított egyenleget az előző évi működési 
célú pénzmaradvány igénybevételével (6.963 e Ft) kívánja biztosítani.  
 
(4) A Társulási Tanács a 2017. évi költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat 
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. mellékletben, a 
2017. évi bevételeket és kiadásokat feladatonkénti, pályázatonkénti bontásban a 2. 
mellékletben ezer Ft-ban állapítja meg. 
 
(5) A Társulási Tanács az önkormányzatok belső ellenőrzési hozzájárulásait és tagdíjait 
ügyeleti hozzájárulásait a 3. melléklet szerint állapítja meg. 
 
(6) A Társulási Tanács a felhalmozási kiadások előirányzatát a 4. melléklet szerint 
állapítja meg. 
 
(7) Az Áht. 29/A § szerinti kimutatást a Társulási Tanács az 5. melléklet szerint fogadja 
el. 
 
(8) A Társulás előirányzat felhasználási tervét a 6. mellékelt tartalmazza.  
 
(9) A Társulási Tanács Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatainak bemutatását 
a 7. melléklet szerint fogadja el. 
 

III. 
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Létszámkeret meghatározása 
A Társulási Tanács a Többcélú Társulásnál foglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet 
szerint állapítja meg. 
 

IV. 
A költségvetés végrehajtásának szabályai 

(1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács Elnöke, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet vezetője a felelős. 
 
(2) A Társulási Tanács éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja. 
 
(3) A Társulási Tanács a saját, ill. az átruházott hatáskörű előirányzat módosításokkal, 
valamint az állami támogatások év közben történő változásából adódóan a Költségvetési 
határozatát negyedévente, egyéb esetekben szükség szerint, de legkésőbb a 
költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön 
jogszabályban meghatározott határidejéig módosíthatja. 
 
(4) A költségvetést érintő átruházott hatáskörben hozott döntésekről az Elnök, ill. az 
Elnökség köteles a döntést követő Társulási Tanács ülésen beszámolni. 
 
(5) A tartalék felhasználása a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik.  
 

V. 
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) A költségvetés végrehajtását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. Az ellenőrzés 
tapasztalatairól a Társulási Tanács Elnöke a zárszámadási határozattervezet 
előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni. 
 

VI. 
Vegyes és záró rendelkezések 

(1) A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt és a munkaszervezet vezetőjét a 
Társulás költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások 
teljesítésére. 
(2) Ez a határozat az elfogadás napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-
jétől kell alkalmazni. 
 
Határidő: értesítésre azonnal   
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
   Dr. Szilbereisz Edit munkaszervezet vezetője     
 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az EFOP 3.9.2-16 számú pályázat benyújtása 
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Erről azt kell tudni, hogy a „Humán kapacitások fejlesztése 
térségi szemléletben címmel lehet benyújtani erre a kiírásra pályázatot, február 9. és 
március 9-e között. Abban az esetben, hogyha a települések konzorciumban nyújtják be, 
és a 20 ezer fő lakosságszámot meghaladja ez a konzorcium, akkor 500 millió Ft-ot 
lehet nyerni erre a célra.  
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Az előterjesztés bemutatja, hogy milyen a mi térségünkben hiányzó támogatásra méltó 
tevékenységeket, szolgáltatásokat tud támogatni ez a projekt. Ezért összeállt 7 dél-
békési település, Battonya vezetésével, Mezőkovácsháza, Medgyesegyháza, 
Mezőhegyes, Dombegyház, Kevermes, Pusztaottlaka konzorciumi partnerként ezt a 
pályázatot benyújtsuk. Ebből mi készítettünk egy előterjesztést, de közben is folytak a 
munkálatok és emiatt ezzel kapcsolatban kaptunk egy új előterjesztést. Megkérem 
Jegyző asszonyt hogy ismertesse a változásokat.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Két határozati javaslat került megfogalmazásra. Az 
1. sz. határozati javaslat bizonyos szempontból független, de még is érinti ezt a 
projektet is. Arról kellene döntést hozni, hogy a társulás 2 millió Ft összegben egy 
lehatárolt tartalék keretet hoz létre az általános célú tartalék terhére a költségvetésében. 
Ezt a 2 millió Ft-os céltartalékot, tartalék keretet a társulás részvételével benyújtandó 
pályázatok előkészítésére használja majd fel. Ennek azért lesz jelentősége, mert ezt az 
EFOP-os pályázat benyújtását is ennek a keretnek a terhére támogatná a társulás.  
 
A 2. sz. határozati javaslatban szereplő 1. pont kis módosítással ugyanaz maradt. A 3. 
pontban döntene a társulás arról, hogy az előkészítő tevékenység finanszírozására az 
előkészületi költség 5 %-át maximum 750 ezer Ft+Áfát a konzorcium rendelkezésére 
bocsátana. Viszont itt lenne módosulás a kiosztott határozati javaslathoz képest is. Ez a 
módosítási javaslat az együttes bizottsági ülésen hangzott el. A 3. pont az alábbiak 
szerint módosulna: „A Társulási Tanács konzorciumi tagként vállalja, hogy a pályázat 
előkészítés költségeinek 5%-át, azaz maximum 750.000 Ft + 27 % ÁFA összeget a 
konzorcium rendelkezésére bocsátja, mely a feladatot végző vállalkozás számára 
részszámla ellenében kifizethető. A fennmaradó 95 % a támogatási szerződés megkötése 
után 30 napon belül kerül megfizetésre”. Ez azt jelenti, hogy az előkészítési költségek, 
a Kbt. szabályainak módosulása miatt maximum nettó 14.999.999 Ft lehet. Annak csak 
az 5 %-a kerülhetne maximum kifizetésre előkészítés gyanánt nem nyertes pályázat 
esetén.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A 2 millió Ft-os keret azt jelenté, hogyha több település is 
újra pályázik konzorciumi formában, akkor nekik az előkészítés költségeit ebből az 
összegből meg tudjuk előlegezni.  
 
Mindhárom bizottság együttes bizottsági ülésen tárgyalta az előterjesztést, kérem 
javaslatukat ismertetni.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: Mindhárom bizottság a Jegyző asszony 
által elmondott módosításokkal javasolja mindkét határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
S ü l i   Ernő Kunágota polgármestere: A bizottsági ülésen elmondtam, hogy 
figyelembe véve, hogy létrehoztuk az ideiglenes Pályázati Bizottságot, amelynek 
továbbra is az lenne a célja, hogy a meglévő és kiírásra kerülő pályázatok tekintetében 
egy szélesebb körű tájékoztatást kapjunk. Ezáltal mi is tudjuk tájékoztatni a kistérség 
minden egyes tagját és résztvevőjét, jelenlévőket. Ha bármilyen pályázat megvan, 
kiírásra került, a térségén belül kialakításra kerül, akkor erről egy tájékoztatást 
szeretnénk kérni. Illetve hogyha ilyen jellegű pályázatok vannak, akkor a Pályázati 
Bizottság is kapjon meghívót részvételre.  
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V a r g a   Gusztáv elnök: Arra kell számítani, hogy ilyen EFOP-os pályázat sok lesz 
majd a közeljövőben, amikor gyorsan és konzorciumi formában kell összeállnunk és 
azon leszünk, hogy minden településünk valamilyen irányadó projektben részt vegyen. 
Nem véletlenül Battonya a konzorcium vezetője, hiszen ezen a településen vannak meg 
azok a szolgáltatások, vagy azok a mutatók leginkább, amelyek a pályázatot sikeressé 
tehetik.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslatot 
elfogadja, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 1 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő 
képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Pályázati tartalék létrehozása  
 

6/2017. (II. 10.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa Pályázati tartalék létrehozásáról dönt 2 millió Ft 
összegben az általános célú tartalék terhére. A pályázati 
tartalék a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása 
részvételével benyújtandó pályázatok előkészítésére 
használható fel egyedi döntések alapján. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslatot Jegyző asszony által 
elmondott módosítással elfogadja, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 1 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő 
képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: EFOP-3.9.2-16 pályázaton való részvétel  
 

7/2017. (II. 10.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megtárgyalta az EFOP-3.9.2-16 „Humán 
kapacitások fejlesztése térségi szemléletben 
kedvezményezett térségekben” c. pályázaton való 
részvétel és döntés a konzorciumban való részvételről, az 
előkészítési feladatok megkezdéséről tárgyú előterjesztést 
és az alábbiak szerint döntött: 
 

1. A Társulási Tanács vállalja, hogy részt kíván venni az 
EFOP-3.9.2-16 „Humán kapacitások fejlesztése 
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térségi szemléletben kedvezményezett térségekben” c. 
pályázaton. 

 
2. A Társulási Tanács vállalja, hogy a Dél-Békési 

Kistérség Többcélú Társulás konzorciumi tagként 
részt vesz az 1. pontban szereplő pályázat 
eredményeként megvalósuló programban, melynek 
konzorciumvezetője Battonya Város Önkormányzata, 
és együttműködik a konzorciumvezetővel, illetve a 
konzorciumi tagként felkért településekkel, és a 
konzorciumi megállapodást aláírja. A Társulás 
felhatalmazza az elnököt a konzorciumi megállapodás 
aláírására. 

 
3. „A Társulási Tanács konzorciumi tagként vállalja, 

hogy a pályázat előkészítés költségeinek 5%-át, azaz 
maximum 750.000 Ft + 27 % ÁFA összeget a 
konzorcium rendelkezésére bocsátja, mely a feladatot 
végző vállalkozás számára részszámla ellenében 
kifizethető. A fennmaradó 95 % a támogatási 
szerződés megkötése után 30 napon belül kerül 
megfizetésre. 

 
4. A 3. pontban szereplő forrás biztosításának részleteit a 

konzorciumi megállapodáson kívül, a Társulás és a 
Battonya Város Önkormányzata mint 
konzorciumvezető közötti külön megállapodás 
tartalmazza.  

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulás 2016. évi költségvetési előirányzat 

módosítása  
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A költségvetést érintő változásokat, amelyről már külön-
külön mindegyikről született döntés, át kell vezetnünk a Társulás költségvetésén. Ebben 
az esetben jogszabályváltozások, finanszírozás változások, illetve társulási döntések 
miatt változott meg. 73.665.000 Ft-tal fogadtunk el a tavalyi költségvetést, most ezekkel 
a változásokkal 68.072.000 Ft lenne, ami 9.793.000 Ft hiányt tartalmaz. De a tartalék 
ennek a hiánynak a fedezetét biztosítja.  
 
Mindhárom bizottság együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést, kérném 
javaslatukat ismertetni.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: Együttes bizottsági ülésen mindhárom 
bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja.  
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V a r g a   Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 1 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő 
képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Költségvetési határozat módosítása 2016. évi 
 

8/2017. (II. 10.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet előírásainak 
megfelelően a 2016. évi költségvetés módosításáról az 
alábbi határozatot alkotja: 
1. A II. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2016. évi 
költségvetését 68.072 ezer Ft bevételi és kiadási egyező 
főösszeggel fogadja el, ezen belül: 

 
58.279 e Ft költségvetési bevétellel 
68.072 e Ft költségvetési kiadással   
 -9.793 e Ft költségvetési egyenleggel   
 -9.793 e Ft működési egyenleggel 
         0 e Ft felhalmozási egyenleggel 
  9.793 e Ft finanszírozási bevétellel 
         0 e Ft finanszírozási kiadással 
  9.793 e Ft költségvetési hiánnyal    
ebből: 
  9.793 e Ft működési célú belső finanszírozású (előző évi 
pénzmaradvány) bevétellel állapítja meg. 

 
2. A II. (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A Társulási Tanács a 2016. évi költségvetési egyenleg 
összegét -9.793 e Ft-ban állapítja meg.  

 
3. A II. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A Társulási Tanács a II. (3) pontban megállapított 
egyenleget az előző évi pénzmaradvány igénybevételével 
biztosítja. Az előző évi tervezett pénzmaradvány 
működési célú felhasználása 9.793 e Ft. 
 
4. A határozat II. pontja kiegészül az alábbi (10) 
bekezdéssel: 
A Társulási Tanács a költségvetési általános tartalékot 
3.453 e Ft-ban, a céltartalékot 0 e Ft-ban állapítja meg. 
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5. A határozat I. mellékelte helyébe jelen határozat I. 
melléklete lép. 
 
6. A határozat V. mellékelte helyébe jelen határozat II. 
melléklete lép. 
 
7. A határozat VI. melléklete helyébe jelen határozat III. 
melléklete lép. 
 
8. A határozat VIII. melléklete helyébe jelen határozat 
IV. melléklete lép. 
 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
Határidő: azonnal 

 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az EFOP 3.9.2-16 „Humán kapacitások 

fejlesztése térségi szemléletben 
kedvezményezett térségekben” című pályázat 
előkészítési költségeinek megelőlegezése 

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Ez a napirend kapcsolódik a II. sz. napirendi ponthoz. 
Röviden ismerteti az előterjesztést.  
Mindhárom bizottság együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést, kérném 
javaslatukat ismertetni.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: Együttes bizottsági ülésen mindhárom 
bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: A határozati javaslatban szereplő „A működési célú 
átadott pénzeszköz fedezetét az általános célú tartalék képezi.” Mondatot az alábbiak 
szerint javaslom elfogadni: „A működési célú átadott pénzeszköz fedezetét az 
elkülönített céltartalék képezi.”  
 
Nem nyertes pályázat esetén minősül ez véglegesen átadott támogatásnak. Egyébként a 
pályázatban elszámolható költségről, visszatérítendő támogatásról van szó.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Kérem, aki a Jegyző asszony által tett módosítással elfogadja 
a határozati javaslatot, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 1 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő 
képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Battonyával Támogatási Szerződés kötése EFOP 3.9.2-16 pályázat kapcsán  
 

9/2017. (II. 10.) sz. TT. határozat 
 



18 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa jelen határozatával arról dönt, hogy a határozat 
mellékletét képező Támogatási Szerződés alapján 
Battonya Város Önkormányzatával támogatási szerződést 
köt. 
A támogatás összege 952.500 Ft, és az EFOP 3.9.2-16 
„Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben 
kedvezményezett térségekben” című pályázat 
zökkenőmentes előkészítését segíti elő. 
A működési célú átadott pénzeszköz fedezetét az 
elkülönített céltartalék képezi. 
 
A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a támogatási 
szerződés aláírására. 
 

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: Két napirendre vételt szeretnék 
javasolni.  
Az egyik az lenne, hogy amikor létrehozott a kistérség egy Kft-t, akkor a Kft. úgy 
gondolta, hogy majd fejlesztéseket fog megvalósítani. Most látjuk, hogy az 
önkormányzatokra helyezik a hangsúlyt. Viszont az indikátorokat és az összehangolást 
mindenképpen egy-egy ilyen cégnek kell végeznie. Mások nem nagyon tették meg 
ezeket a lépéseket. Jelezte több település, Orosháza, Tótkomlós, Békéssámson, Gádoros 
csatlakoznának ehhez a Kft-hez. Csak azt tűzném napirendre, hogy a kistérségnek van 
40 valamennyi %-a ebben a Kft-ben, és az ügyvezetőt hogyha felkeresik ebben az 
ügyben akkor folytathasson tárgyalásokat és a következő ülésre kerüljön megtárgyalásra 
hogy a kistérség felhatalmazza arra, hogy csak önkormányzatok számára, de akár 
egyeztetést folytasson annak érdekében, hogy tulajdonosai legyenek.  
 
A másik javaslatom az lenne, hogy a kevermesi Takarékszövetkezet beolvadt a szarvasi 
Takarékszövetkezetbe. Polgármesterek illetve gazdálkodók kerestek meg ez ügyben. 
Azon kellene elgondolkodni, hogy nem kellene-e kérni ennek a térségnek a 
polgármestereinek azt, hogy ott van egy 6 fős elnökség, van egy elnök és 3 igazgató, 
ebből a legjobb takarékszövetkezet, amely a megyében volt semmilyen pozíciót nem 
kapott. Ha van 6 fős elnökségi tag, akkor abból esetleg 2 főt ne delegáljon ez a térség, 
vagy egy ügyvezetőt? Ha úgy látjátok, akkor kezdeményezzünk tárgyalásokat a 
kevermesi takarékszövetkezeten keresztül.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Lantos Zoltán kevermesi polgármester úr, Simonka György 
képviselő úr és jómagam fogunk írni egy levelet a szarvasi takarékszövetkezet 
vezetőjének, hogy szeretnénk egyeztetéseket folytatni személyes találkozó keretében.  
Tehát ebben dönthetünk, hogy kezdeményezzük a személyes találkozást. Tőletek pedig 
azt várjuk, hogyha a településeteken tapasztaltatok olyan gondot, akkor azt elkülditek.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 1 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő 
képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Szarvasi Takarékszövetkezettel személyes találkozó kezdeményezése  
 

10/2017. (II. 10.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa felkéri a tulajdonában lévő Dél-Békési Jövőkép 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy vizsgálja meg, hogy 
amennyiben önkormányzatok tagjai kívánnak lenni a Kft-
nek, milyen módon szerezhetnek üzletrészt. 
 
Felkéri továbbá az ügyvezetőt, hogy amennyiben 
önkormányzatok részéről érdeklődés mutatkozik üzletrész 
vásárlása iránt, az egyeztető tárgyalásokat folytassa le, 
eredményéről és javaslatáról tájékoztassa a Társulási 
Tanácsot. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
              Molnár Zoltán ügyvezető 

 
V a r g a   Gusztáv elnök: A Dél-békési Jövőkép Kft-ben csak 50 %-os tulajdona van a 
Társulásnak. A javaslat arról szólna, hogy amennyiben önkormányzat jelentkezik, hogy 
tulajdonosként be szeretne lépni ebbe a Kft-be, akkor az ügyvezető úr tárgyalhasson 
vele és az üzletrész átruházása ügyében kerüljön be társulási ülésre, hogy tudjunk benne 
dönteni. 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 1 
tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő 
képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezetbe delegálásról egyeztetés folytatása 
 

11/2017. (II. 10.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy keresse meg a 
Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet elnökségét annak 
érdekében, hogy a Dél-Békési Kistérség is két fő 
elnökségi tagot vagy vezető tisztségviselőt delegálhasson 
a Takarékszövetkezethez tekintettel arra, hogy a 
Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet beolvadt a 
Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezetbe. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök  
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V a r g a   Gusztáv elnök: El kell mennem, így az ülés vezetését átadom Pál-Árgyelán 
Elvira Pusztaottlaka polgármester asszonyának.  
 
 
Varga Gusztáv elnök távozott az ülésről. Az ülést Pál-Árgyelán Elvira alelnök vezeti 
tovább. Jelenlévő Társulási Tanács tagjainak a létszáma 17 fő.  
 
 
Pál-Á r g y e l á n    Elvira Pusztaottlaka alelnök: Átadom a szót Kiss Tamás 
Projektfelügyelet Kft. operatív igazgatójának.  
 
K i s s    Tamás Projektfelügyelet Kft. operatív igazgatója: A mai prezentáción egy 
útról szeretnénk beszélni önöknek. Egy útról, amely a kistérség közös céljaihoz vezet, 
amelyben a pályázatok és a fejlesztések fognak valamifajta segítséget nyújtani.  
 
Fontos, hogy a mai prezentáción mi egyes pályázatokba nem szeretnénk bele menni, 
hanem általában szeretnénk beszélni az elkészült, benyújtott pályázatokról és az 
elkövetkezendő időszak továbblépési lehetőségeiről. Arról, hogy mi volt ez az út, amit 
eddig megtettünk, illetve milyen lépésekre van szükségünk ahhoz, hogy ezek a 
megkezdett fejlesztések sikeresen valósuljanak meg. 
 
Bizonyára tudjátok, hogy a mi munkánk még nem fejeződött be. Ez egy új pályázati 
rendszer, az új pályázati rendszerben projektötletekkel pályáztunk. A pályázatok 
előkészítése folytatódni fog. Az előkészítő feladatok akkor fognak lezárulni, amikor a 
kivitelezés megkezdődik. Amíg a kivitelezés nem kezdődik meg addig még az 
előkészítés zajlik.  
Átadom a szót kollégámnak.  
 
B u z á s   Sándor Projektfelügyelet Kft. szakmai igazgatója: Már 2015. eleje óta a 
TOP-os pályázatokra készültünk mindannyian, amit 2015. legvégén, illetve 2016. 
januárjában jelentek meg. Mindannyiunk nagy örömére egyszerre jelentek meg. Itt 
szeretném megköszönni mindenki munkáját, mivel 2 hónapon belül jelent meg az 
összes pályázat, ezért fél év alatt kellett az összes pályázatot beadnunk, ami nyilván 
nagyon sok egyeztetést, információátadást, helyszínbejárást igényelt. Ehhez nagyon sok 
segítségre volt szükségünk Önöktől is.  
Egy évvel ezelőtt nyíltak meg ezek a pályázati lehetőségek. Összesen 12 pályázatról 
beszélünk, amiben a mi cégünk segítette önöket. Egy látványos ábrán próbáltam 
összefoglalni, hogy a Kft. ebben a kistérségben mennyi, milyen tömegű, milyen 
nagyságrendű pályázatot adott be a 12 pályázati felhívás keretében. Az oszlopok felső 
része az a lehatárolt keret. Nagyon fontos a kistérség számára ez a lehatárolt keret. 
Eddig 2016-ban 4,5 milliárd Ft értékében adtunk a 18 járás területén lehatárolt projektre 
pályázatot, aminek az a nagyon fontos eleme, hogy ezek biztosan nyerő pályázatok. 
Összesen közöl 9,8 milliárd Ft-nyi pályázat ment be 2016-ban csak a TOP-ra a járásból. 
Illetve ezek csak azok a pályázatok, amit mi adtunk be az önök nevében, vagy mi is 
segítettük az előkészítését. Ebben nincsenek benne például a közútfejlesztési 
pályázatok, amiket központilag kezelnek. Illetve a munkaügyi paktum sincs benne, ami 
1 milliárd Ft.  
Ez a 2016-os munkánk, amely itt látszik néhány oszlopban összefoglalva. Az első 
oszlop 1,8 milliárd Ft, az iparterület fejlesztések. Elhangzott az ülésen a 
munkahelyteremés. Nagyon magas a közfoglalkoztatottak száma és nagyon jó lenne 



21 
 

számukra piaci munkahelyet találni. Tudjuk hogy nem könnyű, részben a képzettségük 
miatt. De ehhez nagyon fontos segítséget ad majd azoknak az iparterületeknek a 
fejlesztése, ahová viszonylag egyszerűen tudnak betelepülni vállalkozások.  
 
A második a helyi gazdaságfejlesztés, 14 projekt keretében a helyi piacok fejlesztése 
valósul meg ahol számos őstermelő és a vásárolóik sokkal jobb körülmények között 
tudnak találkozni és együttműködni. Komoly turisztikai fejlesztéseket tervezzük. 
Mindez, amiről beszélünk, ezek a beadott pályázatok. Majd beszélünk róla, hogy a 
következő egy-két hónapban derül ki, hogy ezekből mi nyer. De ami barna színű az 
mind nyerni fog. Mi azt reméljük, arra számítunk, hogy a kék színnel jelölt pályázati 
tömegnek is egy nagyon nagy része nyertes lesz.  
 
Szinte minden településen óvodai fejlesztések is vannak. A térségben több mint 900 
óvodában járó gyermeknek az óvodai körülményi javulnak. Az óvónők 
munkakörülményei is javulnak, ami minden szempontból nagyon fontos. Más minőségű 
munkát tudnak ők is végezni.  
 
Közel 100 projektet, pályázatot adtunk be. Ennek több mint a fele, 53 lehatárolt keretre 
megy, és az összegben is majdnem a fele a beadott pályázatoknak. 9 km-nyi 
csapadékvíz elvezető árok fejlesztése valósul meg 3 településen. Több mint 3 hektárnyi 
városi zöldterület ujjul meg, valamint több mint 2 ezer m2-nyi köz- és kereskedelmi 
ingatlan. A turisztikai fejlesztések amennyiben meg tudnak valósulni, akkor várhatóan 
több mint 150 ezer vendéggel növelik éves szinten a kistérségbe látogatók számát. 
Hogyha ez a fejlesztési tömeg meg tud valósulni, akkor azt gondolom, hogy az valóban 
egy nagyon nagy lendületet tud adni a kistérség fejlődésének. Az előző 7 éves 
időszakban összesen 10,8 milliárd Ft-nyi fejlesztés érkezett az önkormányzatokhoz, az 
önkormányzati Kft-hez, az összes operatív program keretében. Most arról beszélünk, 
hogy csak az önkormányzatok, csak a TOP keretében egy év alatt 9,8 milliárd Ft-os 
fejlesztési forrásra pályáztak, aminek a fele a lehatárolt keretnek biztosan ide érkezik. 
Ebben nincs is benne a közútfejlesztés, munkaügyi paktum stb. Hatalmas feladaton 
vagyunk túl, de csak részben. A kérdés az, hogy mi a következő lépés, és hogy mikor 
látjuk az eredményeket. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy az elmúlt év szeptemberében 
mentek be az utolsó pályázatok, azóta várjuk, hogy megtörténjen az értékelésük. Ez 
végre elindult. Az elmúlt egy-két hónapban és jelen pillanatban is folyamatosan kapjuk 
a tisztázó kérdéseket. A jogosultság vizsgálata megtörtént, minden beadott pályázat 
jogosult volt. Most a szakmai értékelés zajlik. Folyamatosan kapjuk és küldjük vissza a 
tisztázó kérdéseket. Várhatóan február vége felé lesznek meg a ponteredmények, 
amelyeket nem fogunk látni, mert két párhuzamos úton zajlik az értékelés. Zajlik ez a 
pontozás, a szakmai értékelés, illetve a Döntés-előkészítő Bizottság döntése 
megszületik, amelyben az irányítóhatóság, a minisztérium és a megye közös döntést hoz 
arról, hogy melyik projekteket támogatják. Ezek támogatásra javasolt projektek listája 
illetve a pontszámok érkeznek az irányítóhatóság vezetőjéhez, aki döntést hoz arról, 
hogy mely projektek lesznek támogatva. Ez 95-100 %-ban az ő döntése a Döntés 
előkészítő Bizottság döntésével meg szokott egyezni. De korábban nem volt példa arra, 
hogy ilyen két utas értékelés zajlik, hogy megszületik a döntés és párhuzamos a 
pontszám és csak az irányítóhatóság vezetőinél fut össze a két értékelés. Látjuk, hogy a 
Döntés-előkészítő Bizottság döntései várhatóan 1-2 hétben megtörténhetnek. Mindez 
arra mutat, hogy márciusban is erre számítunk, számít mindenki az 
intézményrendszerben, végre megszületnek a döntések és talán megérkeznek és 
aláírhatóvá válnak a támogatási szerződések. Ha megvannak a támogatási döntések 
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akkor lehetünk biztosak abban, hogy mely projektek azok, amelyeknek a 
továbbtervezése szükséges és célszerű. Ezen mi már most is dolgozunk. Ha most 
megvágjuk a támogatási döntést és akkor kezdünk el tovább tervezni, ami a feltétele a 
közbeszerzésnek és a kivitelezésnek, akkor újabb fél évet csúszhatunk. Gőzerővel 
dolgozunk azon, hogy előkészítsük a projekteket arra a pontra, hogy amint megvannak a 
támogatási szerződések, szinten egyből tudjunk tovább indulni és a kivitelezés is 
mielőbb beindulhasson.  
 
Visszaadom a szót kollégámnak.  
 
K i s s    Tamás Projektfelügyelet Kft. operatív igazgatója: Jelen pillanatban a szakmai 
hiánypótlás folyik, amit az intézményrendszer nagyon diszkréten tisztázott kérdéseknek 
hív. Az első körben már minden pályázat, amiről most beszélünk, 97 db pályázat 
megkapta a jogosultsági és formai megfelelési döntést, ami azt jelenti, hogy a pályázó, 
az adott önkormányzat jogosult arra a pénzre és a pályázat formai szempontból 
megfelel. Itt jön az, hogy az egyes pályázathoz benyújtott anyagokat, a 
háttértanulmányokat elkezdik elemeztetni szakértőkkel és ezekre jönnek még 
mindenfajta érdekes, tartalmas és tartalom nélküli kérdések is.  
 
Szeretnénk megköszönni az önkormányzatok segítségét, mert az intézményrendszernek 
ez a típusú működése számunkra is újdonság értékű. Újdonság értékű azért, mert az új 
2014-2020-as időszakra a kormányzat egy új állami intézményrendszert állított fel a 
pályázatok kezelésére. Így a TOP-os pályázatok kezelésére senkinek sincs érdemi 
tapasztalata. Ezeket a tapasztalatokat most próbáljuk összegyűjteni. Az 
önkormányzatoknak nagy köszönet jár azért, mert nagyon sokszor ezeket a tisztázó 
kérdéseket hihetetlen határidővel küldik ki. 3-5 napos határidőkkel érkeznek a tisztázó 
kérdések. Ebből a szempontból a települések ezt a nehezen felvehető hektikus ritmust 
még is ütemesen fel tudták venni és tudnak hozzá alkalmazkodni. A tisztázó kérdésekre 
határidőt megnyújtó lehetőségünk sem jogszabály, sem más alapon nincsen. A technika 
fejlődésével kapcsolatosan a pályázat szinte csak elektronikus alapon készül el. 
Egyetlen egy adatlap és egy nyilatkozat, amit kinyomtatunk aláírásra. A tisztázandó 
kérdések megválaszolása is elektronikusan zajlik. Ha határidőben fel tudjuk tölteni a 
kérdést, akkor megválaszoltuk, ha pedig nem töltöttük fel akkor már a lehetősége is 
eltűnik a megválaszolásnak mert a számítógép automatikusan azt a funkciót lezárolta és 
nem teszi lehetővé a kérdések megválaszolását.  
 
Ezek a pályázatok 2016 első felében beadásra kerültek és fél évig az önkormányzati 
oldal számára semmi nem történt. Nem volt információ az intézményrendszerből, nem 
láttuk, hogy milyen előrelépésre lehet számítani. Most viszont azt látjuk, hogy nagyon 
felgyorsult. Az elmúlt fél évben 3-4 tisztázó kérdést kaptunk a benyújtott közel 180 
pályázatunkhoz. Most az elmúlt egy hónapban 90 kérdést. A hullámvölgy jellegére ezt 
tudjuk elmondani. Ami az Önök számára is nagyon jó hír, hogy a bírálat elindult, 
haladnak vele, döntések születnek, reméljük, hogy mihamarabb itt lesznek nálunk a 
támogatási okiratok. Nagyon várjuk azt is, hogy 2017-ben megjelenjen az új TOP-os 
pályázati kör, de ahhoz tudnunk kellene azt is, hogy akkor mi az, ami nem nyert, mi az 
amit újra be akarunk adni. Még is ezekkel a pályázatokkal kapcsolatban a következő 
lépés az volna, hogy a pályázatokban nagyon sok szolgáltatás szerepel, ilyen a 
tájékoztatás nyilvánosság szolgáltatása, műszaki ellenőri szolgáltatás, közbeszerzési 
szakértő igénybevétele, a megvalósításhoz szükséges egyéb kiegészítő szolgáltatások 
igénybevétele. Ezeknek a beszerzését meg kell kezdeni, azért is kérjük, hogy kezdjétek 



23 
 

meg, mert ezeknek a kis szolgáltatásoknak a beszerzése nem jelent az önkormányzat 
számára érdemi költséget. Ez egy ajánlatkérés összeállítását jelenti, az ajánlatkérés 
megküldését jelenti azoknak a vállalkozásoknak a számára, akiktől ajánlatot vártok. Az 
elbírálás a testületnek, bizottságnak jelent munkát. Ezek munkát adnak és lehet hogy 
néhány olyan projekt esetében amelyek nem a nyertesek közé kerülnek, azok esetében 
felesleges munkát adnak. Ezek nagyon egymásra épülnek bizonyos szempontból, mert 
egy közbeszerzését egy jó műszaki szakértő nélkül hogyan fogunk lebonyolítani. Az új 
Kbt. változása alapján most már nem lehet akárkit kijelölni az önkormányzat részéről 
például műszaki szakértőnek, csak olyat, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel 
rendelkezik, az adott építési beruházáshoz kapcsolódóan.  
 
Az európai uniós források felhasználásról 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 
rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy 2014. november 5-én jelent meg a Magyar 
Közlönyben, ez körülbelül 2,5 éve. A 2,5 év alatt 36 időállapota lett ennek a 
jogszabálynak és mindig az aktuálisat kell nézni. Most februárban van egy február 1-jei, 
2-i és 3-i és 4-e utáni időállapot. Attól függetlenül, hogy valamit mikor tettünk meg, 
attól függ, hogy az adott jogszabály időpontjában hatályos, nem hatályos. Ezért érdemes 
már a beszerzőt, aki a beszerzéseket, közbeszerzéseket lebonyolítja a lehető 
leghamarabb kiválasztani és rátestálni a felelőséget. Nagyon felerősödtek az 
ellenőrzések. Azt látjuk, hogy nagyon sok szempontból egyre komolyabban veszik az 
előkészítés ellenőrzését az európai uniós források felhasználását ellenőrző szervezetek. 
Már nemcsak azt vizsgálják meg, hogy szerződtél vele, stb. miért őt kértek fel. Honnan 
ismerted, találkoztál már vele, hogy néz ki. Elmennek a vállalkozóhoz és megkérdezik 
tőle, hogy hogyan néz ki a polgármester, találkozott-e már vele. Megvannak a 
szabályozási keretek, de azoknak az értelmezése folyamatosan élesedik.  
 
Nagyon fontos a dokumentáltságok és az hogy különböző garanciákkal mindig 
alátámasszuk. Beszerzők, közbeszerzők beszerzése és a további beszerzések haladni 
kell, minél gyorsabban, minél hamarabb. Az nagyon jó, ha a beszerzések 
vonatkozásában az önkormányzatok olyan szerződések kötnek, amelyek kikötik, hogy 
az adott szerződés a támogatási okirat hatályba lépével lép hatályba. Attól a beszerzés 
megvolt, attól nekem van beszerzőm, műszaki ellenőrzöm. Megvan a támogatási 
okiratom, hatályba lépett.  
 
Beszéltünk arról, hogy milyen nehéz most találni ebben a térségben elegendő számú 
ajánlattevőt különböző eljárásokhoz. Ennek érdekében a Békés Megyei Vállalkozási és 
Fejlesztési Nonprofit Kft., a megyei önkormányzat egyik vállalkozása szervez egy 
befektetői börzét, február 23-án 10 és 14 óra között. Itt lehet találkozni 
vállalkozásokkal. Ha önök ismernek vállalkozásokat, jelezzék nekik, a részvétel nem 
díjhoz között. Az önkormányzatok is várjuk erre a rendezvényre. Itt lehetőség arra, 
hogy ismerkedjenek, kétoldalú kapcsolatot építsenek, a vállalkozásoknak biztosítanak 
arra helyet, hogy bemutassák magukat, szóróanyagot hozzanak, névjegykártyát 
cseréljenek. Legyen olyan rendezvény, ahol a lehetséges vállalkozók és a lehetséges 
megrendelők találkoznak egymással.  
 
Visszatérnék a támogatási menetrendhez. Ez is a mi becslésünk. Abban bízunk, hogy 
március végén, legkésőbb április elején megvannak a támogatási döntések. Onnantól 
számítva másfél hónapon belül megkötésre kerülnek, hogy kijönnek a támogatási 
okiratok, támogatási szerződések. Ezt követően megkezdődhetnek az előleg lehívások. 
Az előleg lehívásra azért lesz nagyon szükség, mert az előleg lehívások tudják 
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visszapótolni az önkormányzatnak azokat a forrásokat, amit eddig bele fektettek a 
pályázat előkészítésébe.  
 
A projekt előkészítés finanszírozása nem ment ingyen. Próbáltuk nagyságrendileg 
jelezni azt, hogy mekkora források kerültek ebbe a rendszerbe. Köszönjük azoknak az 
önkormányzatoknak, akik részt tudtak venni abban, hogy megosszák velünk a 
költségeket és beszálltak az előzetes finanszírozásába ezeknek a költségeknek. 
Szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy ezektől a nagyon fontos lépésektől 
függetlenül a források többségét a Projektfelügyelet Kft. biztosította. Tudjuk, hogy 
milyen szakmai színvonalon készítettük elő ezeket az anyagokat. Bízunk abban, hogy 
ezek az anyagok meg fognak felelni azoknak a feltételeknek, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ezek a pályázatok nyerjenek.  
 
Végére értünk a prezentációnak. Ha megvalósulnak a fejlesztések, azok tudnak újabb 
munkahelyeket teremteni a térségben, illetve meg tudják őrizni a jelenlegieket. A végső 
cél, amit Önök megfogalmaztak, hogy újra egy élő és megtartó képességgel rendelkező 
dél-békési kistérség jöjjön létre.  
 
Pál -Á r g y e l á n    Elvira Pusztaottlaka alelnök: Van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a beszámolót elfogadja, szavazza 
meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 18 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Projektfelügyelet Kft. beszámolója  
 

12/2017. (II. 10.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa, mint a mezőkovácsházi komplex programmal 
fejlesztendő járás településvezetőit tömörítő fórum, 
megköszöni a Projektfelügyelet Kft. beszámolóját a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
felhívásaira benyújtott projektek remélt eredményeiről.  
 
A Tanács felkéri a Projektfelügyelet Kft-t az eddig magas 
színvonalon végzett szakmai munkájuk folytatására, azaz a 
mezőkovácsházi komplex fejlesztési program végrehajtása 
érdekében a már benyújtott projektek megvalósulásának 
támogatására, és a jövőbeli pályázati forrásokra történő 
pályázatok előkészítésére.  
 
Ugyanakkor a Tanács felkéri a településvezetőket, hogy 
saját önkormányzati hatáskörükben tegyenek meg mindent 
annak érdekében, hogy az önkormányzati munkatársak a 
folyamatban lévő, és a jövőbeli pályázatok 
vonatkozásában egyaránt segítsék a Projektfelügyelet Kft.  
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