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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. március 
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 

Fehérné Andorka Ildikó Dombiratos polgármestere 
Lantos Zoltán  Kevermes polgármestere 
Magyar Zsolt István  Kisdombegyház polgármestere 
Marjai János  Battonya polgármestere 
Dr. Nagy Béla   Medgyesegyháza polgármestere 
Urbán Ferenc József  Nagykamarás alpolgármestere 
Restály László  Medgyesbodzás alpolgármestere 
Süli Ernő   Kunágota polgármestere 
Dr. Varga Lajos   Dombegyház polgármestere 

 
Távolmaradását bejelentette: 

Farkas Sándor  Nagybánhegyes polgármestere 
Mazán Attila Almáskamarás polgármestere 
Mitykó Zsolt  Mezőhegyes alpolgármestere  
Sódarné Varga Gyöngyi  Magyarbánhegyes polgármestere 

  
   
Jelen volt még: Béni Attila  Járási Hivatal hivatalvezetője  

 Dr. Szilbereisz Edit  munkaszervezet vezetője       
 Krisztován Anna  projekt szakmai vezető  
Molnár Zoltán Dél-békési Jövőkép Kft. ügyvezetője 
Baukó Lászlóné bizottsági tag 
Bontovics Krisztián  bizottsági tag  
Galló Ferenc  Projektfelügyelet Kft. képviselője 
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V a r g a   Gusztáv elnök: Köszöntöm az ülésünkön megjelent Társulási Tanács tagjait, 
Béni Attila hivatalvezető urat, Dr. Szilbereisz Edit munkaszervezet vezetőjét valamint a 
meghívott vendégeket.  
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 18 tagjából 14 fő jelen van. Farkas Sándor 
Nagybánhegyes polgármestere, Mazán Attila Almáskamarás polgármestere, Mitykó 
Zsolt Mezőhegyes alpolgármestere, valamint Sódarné Varga Gyöngyi 
Magyarbánhegyes polgármestere távolmaradását bejelentette.  
 
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 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 

13/2017. (III. 10.) sz. TT. határozat 
 
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2017. március 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.) A Közbeszerzési Szabályzat elfogadása, 

2.) A Társulás alelnökének megválasztása, 

3.) A Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság tagjának megválasztása,  

4.) A Társulási Megállapodás módosítása, 

5.) Dombegyház-Kisvarjas határátkelő üzemelése 

tárgyában készült előterjesztéseket.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele  
 

14/2017. (II. 10.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa 

 
1.) A Közbeszerzési Szabályzat elfogadása, 
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2.) A Társulás alelnökének megválasztása, 
3.) A Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság 

tagjának megválasztása,  
4.) A Társulási Megállapodás módosítása, 
5.) Dombegyház-Kisvarjas határátkelő üzemelése 
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 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Napirendi pontok megtárgyalása   
 

15/2017. (III. 10.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2017. március 10-i soros ülése napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1.) A Társulás 2017. évi közbeszerzési tervének 

elfogadása, 
2.) Előterjesztések  

 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulás 2017. évi közbeszerzési tervének 

elfogadása 
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Röviden ismerteti az előterjesztést.  
A Pénzügyi valamint a Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságok megtárgyalták 
az előterjesztést együttes bizottsági ülésen, kérem, javaslatukat ismertetni.  
 
S ü l i    Ernő Kunágota polgármestere: A bizottságok együttes bizottsági ülésen 
megtárgyalták az előterjesztést és mindkét bizottság javasolja a határozati javaslat 
elfogadását.  
 
 
Csürhés István Kaszaper polgármestere távozott a Társulási Tanács üléséről. Jelenlévő 
tanács tagjainak létszáma: 13 fő.  
 
 
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.  
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 
Tárgya: Közbeszerzési Terv elfogadása (2017. évi)  
 

16/2017. (III. 10.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése, 
valamint a Társulás közbeszerzésekről szóló Szabályzata 
alapján a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 2017. 
évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal fogadja el. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom a 2. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely a 

Közbeszerzési Szabályzat elfogadása tárgyában készült. 2017. január 1. napjától 
lényeges változások következtek be a közbeszerzésekről szóló törvényben, ezeket a 
változásokat vezettük át a Közbeszerzési Szabályzatunkban.  
 
A Pénzügyi valamint a Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságok megtárgyalták 
az előterjesztést együttes bizottsági ülésen, kérem, javaslatukat ismertetni.  
 
S ü l i    Ernő Kunágota polgármestere: A bizottságok együttes bizottsági ülésen 
megtárgyalták az előterjesztést és mindkét bizottság javasolja a határozati javaslat 
elfogadását, azzal a módosítással, hogy szabályzat 9. oldalán a 13.1. pontban a 
„kulcsfigura” szó helyett javasoljuk a kulcsszereplő szót beírni.  
 
M a r j a i   János Battonya polgármestere: Tegnap volt egy tájékoztatás a kistérség 
település jegyzői számára a Közbeszerzési törvény változásaival kapcsolatban. Azt 
szeretném kérni, hogy az elhangzottak egységes szerkezetbe történő értelmezéséhez 
járuljon hozzá Mezőkovácsháza Város azzal, hogy felvállalja azt, de akár Battonya is, 
hogy a jegyzőket, szakembereket összehívja még egyszer és értelmezik azt, ami tegnap 
ezen a megbeszélésen elhangzott. Kaptam ma reggel ezzel kapcsolatban egy 
tájékoztatót és elég sok probléma vetődött fel a jogszerűség és a szabályszerűség terén.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A Társulási megállapodásunkban szerepel egy olyan szerv, 
hogy Jegyzői Kollégium, amit még nem hívtunk össze ebben a ciklusban. Jegyző 
asszonyt kérem, hogy készítsük elő a Jegyzői Kollégiumnak az ülését, melyen 
értelmezzék ezt a Közbeszerzési Szabályzatot.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Van-e még valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
szavazza meg.  
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 
Tárgya: Közbeszerzési Szabályzat elfogadása  
 

17/2017. (III. 10.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a társulás Közbeszerzési Szabályzatát a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom a 3. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely a 

Társulás alelnökének megválasztása tárgyában készült.  
Mindannyian tudjuk, hogy Varchó István kollégánk tragikus hirtelenséggel elhunyt és 
így az egyik alelnöki pozíció megüresedett. Szeretném javasolni, hogy a székhely 
kerüljön Mezőkovácsházára és az alelnök személyére Dr. Nagy Béla polgármester urat.  
 
A Pénzügyi valamint a Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságok megtárgyalták 
az előterjesztést együttes bizottsági ülésen, kérem, javaslatukat ismertetni.  
 
S ü l i    Ernő Kunágota polgármestere: A bizottságok együttes bizottsági ülésen 
megtárgyalták az előterjesztést és az Elnök úr javaslata alapján, Dr. Nagy Béla 
polgármester személyét javasolják elfogadni az alelnöki posztra.    
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Kérdezem Dr. Nagy Béla polgármester úrtól, hogy a jelölést 
elfogadja-e? 
 
Dr. N a g y   Béla Medgyesegyháza polgármestere: Köszönöm a jelölést elfogadom.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Az alelnököt a Tanács titkos szavazással választhatja meg. 
Az előterjesztésben írt 1. sz. határozati javaslat szerint a titkos szavazás lebonyolítására 
Szavazatszámláló Bizottságot kell választani. Tagjainak javaslom Marjai János 
Battonya, Süli Ernő Kunágota és Lantos Zoltán Kevemes polgármestereit 
megválasztani.  
 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Társulási Tanács 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 
Tárgya: Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 
 

18/2017. (III. 10.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Társulás alelnökének titkos szavazással történő 
lebonyolítása céljából a Szavazatszámláló Bizottság 
tagjainak megválasztja: 
Süli Ernő Kunágota 
Marjai János Battonya 
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Lantos Zoltán Kerves polgármesterét.  
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Kérem a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy a titkos 
szavazáshoz készítsék el a jelölt nevét tartalmazó szavazólapokat.  
 
Érvényesen szavazni a jelöltre a neve melletti körben elhelyezett egymást metsző két 
vonallal lehet! 
 
Érvénytelen az a szavazólap, amely nem tartalmaz szavazatot, vagy a szavazatot nem az 
előbb ismertetettek szerint tartalmazza. 
 
A szavazásra itt a földszinten lévő irodahelyiségben kerül sor. 
 
A szavazás időtartamára szünetet rendelek el. 
 
Szavazást követően:  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Megállapítom, hogy a Tanács jelenlévő tagjainak létszáma: 
13 fő. Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság tagját, ismertesse a szavazás eredményét.  
 
M a r j a i   János Battonya polgármestere: Ismerteti az alelnökválasztásra tartott titkos 
szavazásról készült jegyzőkönyvet, mely e jegyzőkönyv mellé csatolva van. 
 
Az alelnök-választás eredménye: 12 érvényes igen 1 érvénytelen szavazattal 
megválasztott alelnök: Dr. Nagy Béla Medgyesegyháza polgármestere. Gratulálok 
megválasztásához. 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A fentiek alapján kihirdetem a határozatot:  
 

19/2017. (III. 10.) sz. TT. határozat  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Társulás alelnökének Dr. Nagy Béla György 
Medgyesegyháza Város polgármesterét megválasztotta. 

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom a 4. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely A 

Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság tagjának megválasztása tárgyában 
készült.  
A Dombiratoson megtartott időközi választások eredményeként a Társulási Tanácsa 
Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottsága tagjainak létszáma három főre csökkent. 
Bojczán Nándor Lászlóné Dombiratos volt polgármestere helyett így a Társulási 
Tanácsnak új bizottsági tagot szükséges választania saját tagjai közül.  
 
S ü l i    Ernő Kunágota polgármestere: A bizottságok együttes bizottsági ülésen 
megtárgyalták az előterjesztést és két személy taggá válását támogattuk, Dús Ildikó 
Magyardombegyház és Farkas Sándor Nagybánhegyes polgármestere személyében.  
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V a r g a   Gusztáv elnök: A közelség és a jobb mobilizálhatóság szempontjából 
Nagybánhegyes polgármesterét, Farkas Sándort javaslom bizottsági tagnak.  
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Társulási Tanács 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 
Tárgya: Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság tagjának megválasztása  
 

20/2017. (III. 10.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság 
tagjának Farkas Sándor Nagybánhegyes polgármesterét 
megválasztotta.  

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom az 5. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely A 

Társulási Megállapodás módosítása tárgyában készült.  
A mindennapi feladatok ellátása, valamint a társulás pályázataival kapcsolatos levelezés 
során gyakran okoz problémát, hogy a Társulás hivatali levelei nem a munkaszervezet 
címére, hanem a Társulás székhelyére érkeznek.  
A Társulást érintő, jelen ülésen meghozott személyi változások átvezetése a Társulási 
Megállapodáson szintén szükséges.  
A határidő a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos intézkedések megtételére 2017. április 
7-e, a módosítás 4. pontja is április 7-re változik.  
 
A Pénzügyi valamint a Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságok megtárgyalták 
az előterjesztést együttes bizottsági ülésen, kérem, javaslatukat ismertetni.  
 
S ü l i    Ernő Kunágota polgármestere: A bizottságok együttes bizottsági ülésen 
megtárgyalták az előterjesztést és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslatot az általam 
tett módosítással elfogadja, miszerint a határidő 2017. április 7-e legyen, szavazza meg.  
 
A Társulási Tanács 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 
Tárgya: Társulási megállapodás módosítása  
 
                                              21/2017. (III. 10.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a 
tagtelepülések Képviselő-testületeinek: 
 
„Határozati javaslat:  
 
……………. Városi/Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete módosítani kívánja a Dél-Békési Kistérség 
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Többcélú Társulása Társulási megállapodását a 
határozat mellékletét képező tartalommal. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
módosítás aláírására. 
 
Határidő: a határozat megküldésére a munkaszervezet 
részér 2017. március 31. 
Felelős:……………. polgármester” 
 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás módosítás 
nyilvántartásba vételével kapcsolatosan szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. április 07. 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
B E J E L E N T É S E K  
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Átadom a szót Dr. Varga Lajos Dombegyház 
polgármesterének.   
 
Dr. V a r g a   Lajos Dombegyház polgármestere: Február 18-án átadásra került a 
Dombegyház-Kisvarjas határátkelő, amely kiemelkedő jelentőségű a Dél-Békés 
települései számára. A határ megnyitása óta folyamatosan számoljuk, hogy hány 
személy és gépjármű közlekedik és elmondhatjuk, hogy jelentősen nőtt mind a személyi 
és mind pedig a gépjármű forgalom.  
Kérem a Tanács támogatását a tekintetben is, hogy a határátkelő minden napos nyitva 
tartását Országgyűlési képviselő úr és Elnök is minden illetékes fórumon képviseljék.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A Pénzügyi valamint a Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést együttes bizottsági ülésen, kérem, 
javaslatukat ismertetni.  
 
S ü l i    Ernő Kunágota polgármestere: A bizottságok együttes bizottsági ülésen 
megtárgyalták Dr. Varga Lajos polgármester úr levelét és mindkét bizottság támogatja 
polgármester úr kérelmét.  
 
Dr. N a g y    Béla Medgyesegyháza polgármestere: Nagyon fontos, hogy olyan 
anyagot állítsunk össze, amit akár Elnök úr, akár Simonka képviselő úr tud képviselni. 
Azt kell képviselni, hogy a kormány által elfogadott kettő határnyitás közül az egyik az 
mindenképpen Dombegyháza legyen. A térségnek komoly érdeke.  
 
M a r j a i   János Battonya polgármestere:  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Köszönöm szépen polgármester úr.  
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Nagy Béla Medgyesegyháza polgármesterét szeretném megkérni, hogy amikor készíti 
az előterjesztést a saját Képviselő-testületi ülésre, akkor Dr. Varga Lajos polgármester 
úrral és Marjai Jánossal egyeztetve, küldjék el a többi településnek is, beleértve 
bennünket. Kérem, hogy mindenki hozza meg önállóan a határozatot amellett, hogy a 
Kistérségi Társulásnál a kérésnek megfelelően a Többcélú Társulási Tanács támogatja a 
Dombegyház-Kisvarjas határátkelő mindennapos üzemeltetését.  
 
Második pont pedig legyen az, hogy felhatalmazza az elnökét illetve Simonka György 
országgyűlési képviselő urat, hogy minden illetékes fórumon képviselje Dél-Békés 
érdekeit e vonatkozásban is.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
A Társulási Tanács 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 
Tárgya: Dombegyház-Kisvarjas határátkelő mindennapos üzemeltetése 
 
 

22/2017. (III. 10.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa támogatja a Dombegyház-Kisvarjas határátkelő 
mindennapos üzemeltetését. 
Felhatalmazza Varga Gusztáv elnököt és felkéri Simonka 
György országgyűlési képviselőt, hogy a határátkelő 
mindennapos üzemeltetése érdekében minden fórumon 
képviselje Dél-Békés érdekeit ezen a területen is. 
 
A Társulási Tanács továbbá felkéri a tagtelepülések 
képviselő-testületeit, hogy egyedi döntéssel is támogassák 
a határátkelő állandó nyitva tartását. Felkéri Dr. Nagy Béla 
polgármester urat, hogy Dr. Varga Lajos és Marjai János 
polgármester urakkal konzultálva készítse el az 
előterjesztést és küldje meg a települések önkormányzatai 
részére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 
 

V a r g a    Gusztáv elnök: Végegyházáról érkezett egy felkérés, de a képviselő úr 
javaslatára már a korábbi Társulási ülésen döntöttünk arról, hogy a Szarvas és Vidéke 
Takarékszövetkezetet mint a Térségben működő Takarékszöveteknek a gazdáját 
megkeresem, hogy tájékoztasson, valamint elmenjünk hozzá Lantos Zoltán 
polgármester úrral illetve Simonka György országgyűlési képviselő úrral. Az ügyvezető 
igazgató asszonytól a március 20-i hétre kaptam időpontot. A kísérőlevélben 
megfogalmazta az ügyvezető igazgató asszony, hogy továbbra is áll a rendelkezésünkre 
és jó együttműködésre készül velünk. Onnan származott az aggály, hogy Paulik Katalin 
Végegyháza alpolgármestere azt hallották, hogy a fiókjainak a felét be akarják zárni. 
Ebben a levélben azt írja, hogy minden fiókot üzemeltetni akar, de van olyan belső 
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információ, hogy nem ez a vége az átalakításnak, hanem még talán további változások 
lesznek a Takarékszövetkezetek élén. A lényeg az, hogy a március 20-i héten elfogunk 
menni a képviselő úrral és polgármester úrral az ügyvezető igazgató asszonyhoz. A 
bizottság is az volt a javaslata, hogy hívjuk meg őket a következő ülésre, ez az ülés 
április 7-én lesz.  
 
Csürhés István Kaszaper polgármestere visszajött az ülésre.  Jelenlévő tanácsa 
tagjainak létszáma 14 fő.  

 
S ü l i    Ernő polgármester: Az együttes bizottsági ülésen is felmerült a kérdés, hogy 
meg kellene hívni a vezetőt a társulási ülésre. 
 
V a r g a     Gusztáv elnök: Kérem, aki egyetért azzal, hogy az április 7-i ülésre 
kerüljön meghívásra Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet vezetője,, szavazza meg. 
 
A Társulási Tanács 14 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 
Tárgya: Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet Társulási ülésre való meghívása 
 

23/2017. (III. 10.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa arról dönt, hogy a Szarvas és Vidéke 
Takarékszövetkezettől Galláné Holp Mária Éva elnök-
ügyvezető az április 7-i ülésre kerüljön meghívásra. 
  
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
V a r g a   Gusztáv elnök: Rendben van, a meghívóban ezt is el fogom a számukra 
küldeni.  
 
 
Süli Ernő Kunágota polgármestere távozott a Társulási Tanács üléséről. Jelenlévő 
tanács tagjainak létszáma: 13 fő.  
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Krisztován Anna a projektjeinknek a menedzsere két projekt 
ügyében kíván tájékoztatást adni. Az egyik a foglalkoztatási paktumos projekt. Tudja 
mindenki, hogy a négy település illetve civil szervezetek bevonásával egy a térség 
foglalkoztatási helyzetét javító projektet adtunk be. Ennek az elbírálása még nem történt 
meg. De olyan háttér információnk van, hogy a napokban a támogató döntés megfog 
születni.  
 
A másik pedig a tavalyi évben lezárt ,, Kulcs egy jobb élethez” projekt több vizsgálaton 
átesett. Erről tájékoztattunk benneteket, hiszen ez feladatunk a fenntartási időszakban. 
Az irányító hatóság vizsgálata mindent rendben talált és lezárta. Legutóbb volt egy 
Eurota vizsgálat, ez az Uniónak a projekteket vizsgáló szerve, ő talált bizonyos 
szabálytalanságot és ezzel kapcsolatban meg is bírságoltak bennünket. 
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Átadom a szót Krisztován Annának a projekt szakmai vezetőjének.  
 
K r i s z t o v á n    Anna projekt szakmai vezető: Még két pályázat ügyében egy-egy 
mondatot szeretnénk elmondani. De kezdjük először is a helyi járási paktummal. 
 
Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy végre olyan szakaszba jutott a pályázat elbírálása, hogy 
legkésőbb a jövő héten vagy az azt követő héten megérkezik a döntés 
Mezőkovácsházához, aki egyébként képviseli ezt a projektet mint konzorciumvezető. 
Hamarosan sor kerülhet a támogatási szerződés megköltésére. Ez a program arról szól, 
hogy majdnem 200 embert bevonni, több mint 100 embert szeretnénk elhelyezni 
munkáltatóknál, elsősorban a versenyszférában foglalkoztatási támogatással. 
Függetlenül attól, hogy 4 önkormányzat vesz részt ebben a projektben, mivel Járási 
szintű ez a pályázat illetve ez a foglalkoztatási együttműködés ezért természetesen 
Járási szinten valamennyi önkormányzat és település bevonásra fog kerülni. Ezzel 
kapcsolatban a bizottsági ülésen is beszéltünk arról, hogy vagy a következő Társulási 
ülésen vagy egy részletesebb tájékoztatást vagy egy összevont bizottsági ülésen lenne 
szó erről, hogy mindenki megismerhesse a lehetőségeit. Ez egy viszonylag rövid hír 
volt, de azt gondolom, hogy volt egy kis izgalom ezzel kapcsolatban. Békés Megyében 
összesen 10 foglalkoztatási együttműködési projekt működik. A 10-ből 2 el tudott 
indulni a tavalyi évben. Mind e mellett 5 program február 1-vel indult, és 3 program 
várja az elindulását.  
 
A következő téma, amit elnök úr említett az az, hogy a TÁMOP 6.1.5-ös programok 
kapcsán volt egy úgynevezett keretközbeszerzése a Kistérségi Társulásnak is a 
konzorcium partnerének a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú 
Alapítványnak. Az Eutaf ellenőrizte magát a projektet illetve a projekteket. Ezzel 
kapcsolatban a közbeszerzési eljárást is. A közbeszerzésben talált olyan tételeket is, 
amelyeket túl szigorúnak ítélt, tehát nem eljárásrendi hiba történt. Hanem olyan 
szakember előírás szerepelt a kiírásban, amelyet egyébként folyamatban épített 
közbeszerzési hatósági ellenőrzéssel vitt végig a Kistérségi Társulás. Most utólag azt 
mondták, hogy ez túlságosan szigorú volt, és ezért egy pénzügyi korrekciót hajtanak 
végre a programon. Amikor volt többször ilyen beszámoló akkor is elhangzott, hogy a 
Mezőgazdasági Alapítvány 2015. június 27-én köttetett megállapodás alkalmával 
felvállalta a fenntartási időszak miden nemű kötelezettségét és ennek megfelelően elnök 
úr le levezte az Alapítvánnyal, hogy van folyamatban egy ilyen eljárás és ennek a 
következményeit is. Ha fizetési kötelezettség fog keletkezni, akkor ezt is vállalja az 
alapítvány. Erről most ennyit tudok elmondani. Pénzügyileg, szakmailag minden egyes 
vizsgálat abszolút rendben találta a projekteket. A közbeszerzésnél pedig találtak egy 
olyan tételt, amelyre azt mondták, hogy túlságosan szigorúan jártunk el.  
 
Folyamatban van az EFOP 3.9.2 projekt előkészítése illetve beadása, amely március 16-
val kell, hogy megtörténjen. Ebben a Kistérségi Társulás konzorciumi partnerséget 
vállalt 7 önkormányzat mellett. A projekt előkészítése jól halad, március 16-val ezek az 
anyagok beadásra kerülnek. Itt szeretném felhívni a konzorciumi partnerek és elnök úr 
figyelmét, hogy a saját költségvetésével, programjával kapcsolatban még adódnak 
aláírási kötelezettségei, illetve a beadás napján a konzorcium vezetőknek pedig komoly 
határidős feladataik lesznek. Ebben még kérjük a segítséget. Az 1.5.3 programot pedig 
április 1-vel kerül beadásra. Ott szintén lesz egy feszítettebb tempó, aláírási 
kötelezettség minden konzorciumi partnernek.  
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A következő dolog, amelyről beszéltünk a bizottsági ülésen, hogy előzőleg is 
felvetődött annak a kérdése, illetve a lehetősége, hogy sajnos ezekben a projektekben 
nem tudott a Kistérség minden egyes önkormányzata és települése részt venni, mert 
olyan feltételeket szabott a kiíró, hogy 10 konzorciumi partnernél nem lehetett több egy-
egy pályázatban. Ez kizárta annak a lehetőségét, hogy mind a 18 település részt tudjon 
venni. Akkor is jeleztük, hogy keressük annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet majd 
hasonló típusú programokban részesülni más településeknek is. Most úgy tűnik, hogy 
van rá megoldás. Van egy hasonló EFOP-os kiírás, ami ennek a 3.9.2-es projektnek és 
az 1.5.3-nak a lehetőségeit egybe gyúrja. Tehát a szakemberek képzésére is lehetőséget 
fog nyújtani illetve a szolgáltatásuk bővítésével arra, hogy a lakosságot is bevonjuk 
fejlesztő programokba, erre is lehetőség nyílik a következő időszakban. Ezt a pályázatot 
június elején kell várhatóan beadni. Jelenleg társadalmi egyeztetésen van még ez az 
anyag. Jeleztem is a bizottsági elnök úrnak, hogy amennyiben kézzel fogható 
információink lesznek, akkor természetesen a pályázati bizottság elé szeretnénk vinni 
ezt a lehetőséget és utána a társulás tagjai elé, hogy megismerjék illetve döntést 
hozzanak abban, hogy milyen módon szeretnének részt venni ebben a lehetőségben.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Köszönjük szépen a tájékoztatót. Lehet tudni, hogy mennyi 
a bírság összege? 
 
K r i s z t o v á n   Anna projekt szakmai vezető: Nem tudom pontosan, több mint 8 
millió Ft. 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Azt mondják, hogy 1,4 milliárd Ft volt amelyet a mi 
Járásunkban valósítottunk meg, és e mellett még a Békés Megyei projekt is volt. Illetve 
volt kettőt amit Baranya és Somogy megyében valósítottunk meg. Ekkora projektnél 
elenyésző összeg ez. Gondolkodtunk a fellebbezésen, jogorvoslaton, hiszen a mi 
szakértőink továbbra sem értenek vele egyet, hogy jogos ez a bírság. Végül is a bírság 
nagysága és az esetleg elhúzódó eljárás miatt azt a döntést hoztuk meg, hogy elfogadjuk 
ezt a dolgot. Köztünk és az Alapítvány között lévő megállapodás alapján ezt a költséget 
a Dél-Békés Mezőgazdaság Termelőiért Alapítvány fogja megfizetni. Ágostonné 
Dohányos Ivett költségvetési irodavezető jelezte, hogy érdemes volna egy olyan 
határozatot hozni magára a pénzügy technikai dologra, mert a bennünket, tehát a 
Kistérséget fognak értesíteni, nekünk kell majd befizetni a kötelezettséget, de a 
támogatást az Alapítvány adja, lehet, hogy valami jogügyletre kerül sor, amelynek az 
aláírására fel kellene engem, mint elnököt határozni.  
 
Á g o s t o n n é   Dohányos Ivett költségvetési irodavezető:Nem ismerjük még az 
eljárás rendet, de ha felmerül az a tény, hogy valamilyen megállapodás útján a Kistérség 
pénzt fog kapni támogatás címén, akkor az ehhez kapcsolódó szerződést amennyiben ez 
felmerül, azt a polgármester úr, mint a Társulásnak az elnöke aláírhassa, azért, hogy 
emiatt ne kerüljön ismét a Társulási ülés elé.  
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszönjük, hogy tettetek azért, hogy amely 
települések kimaradtak programokból, ők is hozzájussanak támogatáshoz. 
 
Azt kérném, hogy a határozati javaslatba szerepeljenek szám szerint ezek a pályázatok. 
Az egyik határozatnak javasolnám Krisztován Anna projekt szakmai vezetőnek ,, A 
Helyi Járási paktumról a 6.1.5-ös projektekről”, az EFOP 3.9.2 és 1.5.3 tájékoztatóját 
elfogadjuk. 
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A másik határozati javaslatban az szerepelne, hogy amennyiben a 6.1.5 projekttel 
kapcsolatosan valamilyen megállapodás aláírására kerül sor, akkor ennek aláírására 
engem, mint elnököt felhatalmaz a Társulás.  
 
Kérem, aki elfogadja Krisztován Anna projekt szakmai vezető tájékoztatását, szavazza 
meg. 
 
A Társulási Tanács 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 
Tárgya: Tájékoztató tudomásul vétele 
 

24/2017. (III. 10.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa tudomásul veszi Krisztován Anna projekt 
szakmai vezető tájékoztatását a foglalkoztatási paktumos 
pályázatról, a TÁMOP 6.1.5 projektet érintő pénzügyi  
korrekció megállapításáról és az EFOP 3.9.2 számú 
pályázatról. 
 

 
V a r g a    Gusztáv elnök: Kérem, aki egyetért azzal, hogy a „Helyi Járási Paktum” 
TÁMOP 6.1.5 projekttel, annak pénzügyi korrekciójával kapcsolatos szükséges 
intézkedéseket megtegyem, szavazza meg. 
 
A Társulási Tanács 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 
Tárgya: Varga Gusztáv elnök felhatalmazása a 6.1.5 projekttel kapcsolatosan 
 

25/2017. (III. 10.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy a „Helyi Járási 
Paktum” TÁMOP 6.1.5 projektet érintő pénzügyi 
korrekcióval kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 
megtegye, jognyilatkozatot aláírja. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
V a r g a    Gusztáv polgármester: Mindenkit megkeresett Kaszapernek a Művelődési 
Ház vezetője. Polgármester urat megkérném, hogy pár mondatban szóljon ezzel 
kapcsolatosan. Áprilisban Szent György napi rendezvényt terveznek a Kaszaperi 
Történelmi Emlék Parkban. Szerintem ez a Kaszaperi Történelmi Emlékpark egy olyan 
jelentős helyszín a Mezőkovácsházi Járásnak, hogy mindenkinek segíteni kell, hogy ez 
megteljen élettel.  
 
C s ü r h é s  István polgármester:  Kürtös kalácsot sütünk, íjászati lehetőség. Tehát 
erre kérném a környező településeket, hogy akik ebben a körben érintettek, hogy 
szervezzenek egy műsort és mutassák be magukat. Tudunk biztosítani biciklit, de 
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kocsival is be lehet jönni. Az emberek általában nagyon jól szokták érezni magukat. A 
programokat úgy építjük fel, hogy délelőtt a Szent György napot tartjuk, este pedig 
Szent György Napi iskolabállal zárjuk.  
 
Orosháza is próbál becsatlakozni ebbe. Szeretnénk kérni, hogy tegyék fel az Orosházi 
Honlapra is. Így van lehetőségünk, hogy egymásra építve tudjuk ezt fejleszteni és előbb 
utóbb eljutunk addig, hogy lesz út is, és még jobban ki lehet majd használni.  
 
Bárkinek rendelkezésre tudjuk bocsájtani a jurtát, például akár vadászoknak is. Szoktak 
vállalati, csapatépítő tréninget tartani.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: A Művelődési Ház vezetője azt ígérte, hogy mindannyian 
kapunk szóróanyagot, plakátot. 
 
Közben megérkezett az ülésre Galló Ferenc is.  
 
F e h é r n é    Andorka Ildikó Dombiratos polgármestere: Dombiratos önkormányzata 
nem azért nem fizet Dombiratosi Kistérségi Társulásba mert nem akar, hanem nem 
tudunk fizetni, sajnos. Tavaly nyújtottunk be ÖNHIKI-s pályázatot, amelyben kértük, 
hogy mutassák ki, hogy mennyi a hátralékunk. Ezt is beépítettük, de már úgy tudom, 
hogy a Dél-Békési Társuláson két település nem kapott ÖNHIKI-t. Dombiratos illetve 
Mezőhegyes. Úgy gondolom, hogy Dombiratosnak nagyon nagy szüksége lett volna 
erre a támogatásra, mert nekünk Társulásban van óvodánk. Kicsi a település, de az a 
célunk, hogy az óvodát megtartsuk a településen. Tavaly 2.800.000 Ft-ot kellett 
fizetnünk az óvodához, most 4.680.000 Ft-ot. Nagyon nehéz az anyagi helyzete 
Dombiratos Községi Önkormányzatnak. Arra kérem a Társulást illetve az elnök urat, 
hogy egy kis haladékot szeretnénk kérni. Ha valamilyen anyagi forráshoz jutunk, akkor 
havonta bizonyos összegeket tudnánk fizetni. 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Véleményem szerint járható, írásba kell foglalni a kérést. A 
következő ülésre pedig ide fog kerülni.  
 
Egyébként senkivel nem léptünk fel drasztikusan. Mezőhegyes esetében volt az, amikor 
az ő belépése ahhoz volt kötve, hogy a korábbi tartozásait rendezze. Ez megtörtént, 
azóta is tartozik. Ha egy olyan eset előfordulna, hogy a Társulásnak ki kellene fizetni 
valamilyen nagy összeget, akkor élnénk azzal a jogunkkal, hogy inkasszózzuk a 
településeket, hiszen erre felhatalmaz bennünket a megállapodásunk. 
 
R e s t á l y    László Medgyesbodzás alpolgármester: A köztisztviselőknek a bérét, 
amikor emelték, amelyhez pedig Állami támogatást nem tesznek hozzá. Kis 
településeknek sokkal nehezebb ezt kigazdálkodni. Állítólag van olyan lehetőség, hogy 
a Kincstár fele ilyen kérvénnyel élhetnének az önkormányzatok, hogy ezt a 
bérkiegészítést lehetne kérni. Nem tudom, hogy ebben a Kistérség tudna-e segíteni, 
vagy minden önkormányzatnak a saját ügye lenne. Ebben, hogy lehetne valamilyen 
segítséget kapni.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Szerdán voltunk egy fórumon Szolnokon. A költségvetési 
irodavezetőnk megkérdezte a Belügyminisztérium előadóját és azt ígérték, hogy már 
készül a Belügyminisztériumban egy rendelet, mely a béremelésből adódó 
többletköltséget minden önkormányzatnak január 1-vel visszamenőleg megfogja 
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finanszírozni. Tehát ami  minimálbér és a garantált bérminimumra vonatkozó 
emeléseket megfogjuk kapni.  
 
C s ü r h é s    István polgármester: A városokban a bérkiegészítésekre el tudják téríteni 
a bért a besorolási bértől is. A 3.000 fő alatti települések részére kellene valamit 
kitalálni. Az látszik, hogy ha nem lesz modern faluépítő program, akkor mi csinálhatunk 
bármit. Mi minden alkalommal beadjuk az ÖNHIKI-t, a hivatal csődbe nem mehet 
Magyarországon, mert még ilyen nem volt. Belügyminisztérium részéről is látni 
kellene, hogy a 3.000 fő alatti települések mind az ÖNHIKI-re várnak. Lehet, hogy 10 
év múlva Kaszaperen is már csak ezren leszünk. Az országgyűlési képviselő úrnak 
jelezni kellene, hogy jelezze a Belügyminisztérium felé, hogy a 3.000 fő alatti lakosú 
települések is várnak valamilyen programot, mert ha választás van mi is visszük a 
zászlót.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Erre volt korábban a Vidékfejlesztési Programnak nagyobb 
arányban adták vidék megújulásra a pénzt, mint amennyit adtak az agrár gazdaságra. 
Most ebben az Uniós ciklusban megfordult, többet adnak a gazdák és a vállalkozások 
támogatására, mint a településeknek. Voltam egy tanácskozáson. A Települési 
Önkormányzatok Szövetsége tartotta a Regionális Konferenciát és sajnos ott elhangzott, 
hogy az ő kimutatásaik szerint az UNIO-s forrásoknak amelyek az önkormányzatokhoz 
jutnak azoknak a 90 %-a a városokhoz fog jutni és a nagyvárosok lesznek a fő 
kedvezményezettek és utána kevesebb jut a többieknek. Ezen valóban érdemes 
elgondolkodni. Nem tudom, hogy a ti településetek melyik Érdekszövetségnek a tagja. 
A Települési Önkormányzatok Szövetsége felvállalta, hogy gyűjti ezeket a problémákat 
a honlapjukon. Ez a szövetség ugye meg van hívva a Kormányülésekre, 
tanácskozásokra. Megfogalmazhatjuk, jelezhetjük ezt a dolgot, és ha segítetek a 
megfogalmazásban akkor ezt tovább fogjuk küldeni. Nekünk sem könnyű, én pedig azt 
sérelmezem, hogy az 5.000 fő alatti települések kapnak szociális tűzifa kedvezményt, 
holott nálunk is kellene nagyon.  
 
G a l l ó    Ferenc: Egy Kormányrendelet szabályozta és február 1-től felállt egy új 
Államtitkárság, a 10.000 fő alatti települések fejlesztéséért felelős Államtitkárság, Tasó 
László az elnöke, Nyíradony polgármestere. A volt cégemmel nagyon sokat dolgoztunk 
Nyíradonyban, személyesen ismerem a polgármester urat. Tudomásom szerint a 
frakcióülésen országgyűlési képviselő úr jelezte neki ezt, és gratulált neki az új program 
kinevezéséhez illetve felhívta a figyelmet a Calendula Tervünkre. Azt szeretném kérni, 
javasolni, esetlegesen én is tudnék valamilyen muníciót adni az írásbeli előterjesztésbe, 
hogy Tasó Úrnak címezzük egyrészről, valamint Lázár Jánosnak. Lázár János miniszter 
úr tavaly májusban a Calendula Tervet minden minisztériumnak megküldte azzal, hogy 
a Calendula Tervben foglaltaknak a végrehajtását támogassák. Azt gondolom, hogy 
most van itt az időszaka annak, hogy nekünk egy kész tervű koncepciónk van, amely 
még akár PILOT jellegű is lehet. Véleményem szerint a legjobb reményeink lehetnek 
ezzel kapcsolatosan, hiszen mi készültünk. Szakmaiságban nagyon szívesen felajánlom 
a segítségemet és elnök urat a polgármester urak felhatalmazzák erre vonatkozóan. 

 
V a r g a   Gusztáv elnök: Ez azt jelzi, hogy nem csak a kis települések vannak nehéz 
helyzetben, hanem az itt lévő városok is nehéz helyzetben vannak. De valóban 
megfogalmazhatjuk, hogy a 3.000 fő alatti településeken még súlyosabb a problémájuk, 
mint a 3.000 fő feletti településeknek. Csürhés István Kaszaper polgármesterét  



16 
 

 
 
 

 


