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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2018. február 9-
én 9 órai kezdettel megtartott soros ülésén.  

 
 
Az ülés helye: Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal  

földszinti tanácskozó terme  
  
 
Jelen vannak:    Varga Gusztáv  Mezőkovácsháza polgármestere  
  Dr. Nagy Béla   Medgyesegyháza polgármestere  
 Pál-Árgyelán Elvira Pusztaottlaka polgármestere 
 Dús Ildikó   Magyardombegyház polgármestere 

Fajó János    Magyarbánhegyes alpolgármestere 
Farkas Sándor   Nagybánhegyes polgármestere  
Fülöp István    Kunágota alpolgármestere 
Kun László   Kaszaper alpolgármestere  
Lantos Zoltán   Kevermes polgármestere 
Magyar Zsolt István Kisdombegyház polgármestere 

   Marjai János   Battonya polgármestere 
Mazán Attila  Almáskamarás polgármestere  

 Urbán Ferenc     Nagykamarás polgármestere  
 Rajos István   Mezőhegyes alpolgármestere 

Varga Gábor   Medgyesbodzás polgármestere  
 

Távolmaradását bejelentette: 
 Fehérné Andorka Ildikó Dombiratos polgármestere            

Vajda Norbert   Végegyháza polgármestere 
 Dr. Varga Lajos  Dombegyház polgármestere 
 
 
Jelen volt még: Simonka György   országgyűlési képviselő  

Béni Attila  Járási Hivatal hivatalvezetője  
Dr. Szilbereisz Edit  jegyző, munkaszervezet vezetője 
Szabóné Faragó Julianna  aljegyző 
Dr. Mogyorósi Edit  Békés Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Szervezetirányítási Osztály képviselője 
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Dr. Szarka Anikó  Békés Megyei Hajnal István Szociális 
Szolgáltató Centrum képviselője  

Szerencsi Károly  Békés Megyei Hajnal István Szociális 
Szolgáltató Centrum szakmai 
igazgatóhelyettese 

Németh Nikolett  Békés Megyei Hajnal István Szociális 
Szolgáltató Centrum képviselője 

Mészárosné Humbák Mária Medegyesegyházi Gondozási Központ 
vezetője  

Krisztován Anna  projekt szakmai vezető  
Szabó Henrietta  Egészségfejlesztési Iroda munkatársa 
Jankó Andrea Egészségfejlesztési Iroda munkatársa 
Molnár Zoltán  Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. 

ügyvezetője  
Majorné Balla Ildikó  főtanácsos  
Szél Adrián  Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület 

munkaszervezet vezetője  
Kurai Nóra Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület 

képviselője  
 

 
V a r g a    Gusztáv elnök: Köszöntöm az ülésünkön megjelent Társulási Tanács 
tagjait, Dr. Szilbereisz Edit munkaszervezet vezetőjét valamint a meghívott vendégeket.  
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 18 tagjából 15 fő jelen van. Fehérné Andorka 
Ildikó Dombiratos polgármester, Vajda Norbert Végegyháza polgármestere és Dr. 
Varga Lajos Dombegyház polgármester távolmaradásukat bejelentették.  
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Marjai János Battonya polgármesterét 
megválasztani. 
 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 

1/2018. (II. 09.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2018. február 9-i soros ülésén készült 
jegyzőkönyve hitelesítésére Marjai János Battonya 
polgármesterét megválasztotta.  
 

 

V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom felvenni a napirendi pontok közé az ülés előtt 
kiosztásra került alábbi előterjesztéseket:  
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- Az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosító projekt ismertetése (szóbeli 1. sz. 
előterjesztés), 
- Az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosító projekt közbeszerzése (szóbeli 2. sz. 
előterjesztés),  
- Az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosító projekt konzultációs eljárásait lebonyolító 
közbeszerzési szakértő beszerzése (szóbeli 3. sz. előterjesztés). 
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele   
 

2/2018. (II. 09.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa  
- Az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosító projekt 
ismertetése (szóbeli 1. sz. előterjesztés), 
- Az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosító projekt 
közbeszerzése (szóbeli 2. sz. előterjesztés),  
- Az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosító projekt 
konzultációs eljárásait lebonyolító közbeszerzési szakértő 
beszerzése (szóbeli 3. sz. előterjesztés) 
jelen ülése napirendjére vette.  
 

 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom a fentiek alapján kiegészített, a meghívóban közölt 
napirendi pontok megtárgyalását.  
 
Van-e más javaslat?  
 
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása  
 

3/2018. (II. 09.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa 2018. február 9-i soros, nyílt ülése napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1.) A Társulás 2018. évi költségvetési határozata  

 Előadó: Varga Gusztáv elnök  
     



4 
 

2.) A munkaszervezeti feladatok ellátására kötött 
megállapodás módosítása  

 Előadó: Varga Gusztáv elnök  
 

3.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális 
alapszolgáltatás állami fenntartónak történő átadása 
(tájékoztató) 

 Előadó: Varga Gusztáv elnök  
     

4.) A települési arculati kézikönyv elkészítése 
(tájékoztató) 

 Előadó: Varga Gusztáv elnök  
 

5.) A Társulási Megállapodás módosítása  
 Előadó: Varga Gusztáv elnök  
 
6.) A Társulás 2017. évi költségvetési előirányzat 

módosítása  
 Előadó: Varga Gusztáv elnök  

 
7.) Az ügyeletvezetői feladatok ellátása 
 Előadó: Varga Gusztáv elnök  
 
8.) A Társulás 2018. évi közbeszerzési tervének 

elfogadása  
 Előadó: Varga Gusztáv elnök 
 
9.) Társulási Tanács 2018. évi munkatervének módosítása 
 Elnök: Varga Gusztáv elnök  
 

10.) A bírálóbizottság állandó tagjainak megválasztása 
 Előadó: Varga Gusztáv elnök  
 

11.) Az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosító projekt 
ismertetése  

 Előadó: Varga Gusztáv elnök  
 

12.) Az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosító projekt 
közbeszerzése  

 Előadó: Varga Gusztáv elnök  
 

13.) Az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosító projekt 
konzultációs eljárásait lebonyolító közbeszerzési 
szakértő beszerzése 

 Előadó: Varga Gusztáv elnök  
 

 
V a r g a   Gusztáv elnök: Napirendek tárgyalása előtt szót adok Majorné Balla Ildikó 
főtanácsosnak, hogy megtartsa a Mezőkovácsháza Egészségfejlesztési Irodáról a 
tájékoztatóját.  
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Az Egészségfejlesztési Irodánk 3 éve működik. A járás területén lát el feladatot. Az idei 
évtől változni fog feladatellátása a jogszabályi változások miatt. Erről szól ez a 
tájékoztató, ami kiosztásra került. 
 
M a j o r n é   Balla Ildikó főtanácsos: Immár sokadik éve örömmel mondhatom, hogy 
működik az Egészségfejlesztési Iroda. Minden évben igyekszünk a Társulási Tanácsot 
is tájékoztatni arról, hogy milyen programjainak várhatóak adott évben illetve mik 
valósultak meg. Valamint a települések önkormányzataival, oktatási intézményeivel, 
háziorvosaival, egészségügyi intézményeivel folyamatosan év közben tartjuk a 
kapcsolatot. Azzal a céllal, hogy a nem rendszeresen megvalósuló programjainkkal 
kapcsolatban mindig keressük azt a programelemet, azt a témát, ami az adott 
településen testre szabható és akár a gyermeklakosság, akár a felnőtt lakosság körében 
szükséges.  
 
A nem rendszeres programokban mozgásprogramok és egyéb tanácsadó programok és 
előadások bele tartoznak. Az eddigi előadásaink, akár egészséges táplálkozás, egyéb 
életmóddal kapcsolatos előadások jellemzően a járás egyes településein valósultak meg, 
azért mert azt szeretnénk, hogyha minél több településre eljutnánk, mivel járási 
feladatunk van.  
 
Ebből a táblázatból az látszik, hogy vannak olyan programok, amik még szervezés alatt 
állnak. A szöveges részben is kérjük azt, hogy együttműködve velünk keressük meg 
azokat a témákat, amit ki tudunk vinni a településekre. A tavalyi évben a településeken, 
a falunapokon a kollégák szűrésekkel, állapotfelméréssel megjelentek és a lakosság is 
szívesen fogadta őket. Azonban az idei évtől a feladataink annyiban rendeződtek át, 
hogy itt is állapotfelmérést és tanácsadást tudunk végezni. Nagyon szívesen erre 
vállalkozunk. Konkrét szűréseket nem tudunk megvalósítani.  
 
A rendszeres mozgásprogramjaink közül egy pár településen zajlanak a programjaink, 
ovitorna van Almáskamaráson, aerobic Nagybánhegyesen, Battonyán, 
Magyarbáhegyesen. Ezek azért jók, mert ingyenesek és bárki számára elérhetőek. 
Viszont ebben a táblázatban azért soroltuk fel, hogy vannak még egyéb rendszeres 
mozgásprogramjaink, amik megvalósulnak itt Mezőkovácsházán, mert szeretnénk, ha 
más településekről is, a járás valamennyi lakosa számára elérhető legyen itt 
Mezőkovácsházán is.  
 
Szeretném kérni, hogy a továbbiakban is partnerként együttműködjünk, a lakosságot 
tájékoztatva a programokról, akár az önkormányzatok, akár a települések egyéb szerveit 
tekintve. Az oktatási intézmények a sportnapokkal kapcsolatban is nagyon 
együttműködők. Dombegyházán, Kevermesen, Kunágotán is valósultak meg egy-egy 
alkalommal sportnapjaink, amit a továbbiakban is szeretnénk megvalósítani.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Egyeztettük az idei költségvetését az Egészségfejlesztési 
Irodának. Erre mindösszesen 25,2 millió Ft-ot ad a minisztérium számunkra. Elég 
szigorúan megköti a kereteit, hogy mire lehet költeni, mennyit lehet bérre, díjazásra, 
mozgásprogramokra, a kötelező elemekre. A kötelező elem a szívbetegségeket 
megelőző klubfoglalkozás illetve az egészséges táplálkozást ösztönző klubfoglalkozás. 
Eddig kialakult leghatékonyabb formája, hogy a települések működő idősek napközi 
otthonában látogattak el és ott érték el a legnagyobb számot. Mert elő van írva 
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számunkra a minimális létszám 10 fő, az alatt nem lehet, de ösztönözve vagyunk arra, 
hogy minél nagyobb számú ember előtt tartsuk meg ezeket a foglalkozásokat.  
A tervezet ott van előtetteket, kisebb módosítást lehet még bele tenni. Ha valaki jelzi, 
hogy egy mozgásprogramot az ő településén szeretne, akkor a Mezőkovácsházára 
betervezettek rovására tudunk még benne segíteni.  
 
Amiért kértem ezt a tájékoztatót, mert az a fajta jelenlét, ami eddig volt, a szűrésekkel 
kapcsolatban, ott azt már nem szabad végezniük, ki tudnak menni és kérdőíves módon 
felmérik, az alapján tudnak tanácsot adni. Nyilván színesítik ezeket a falunapokat, 
települési rendezvényeket, amelyeken eddig igénybe vettétek őket, de a jogszabályi 
változás miatt egy kicsit vissza kell lépünk.  
 
A tájékoztatóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, rátérnénk a 4. sz. napirendi pontra, amely Az 
arculati kézikönyv elkészítése (tájékoztató) tárgyában készült.  
 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az arculati kézikönyv elkészítése (tájékoztató) 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök  
  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Több település jelzésére elfogadtunk az előző ülésünkön két 
határozatot, melyben jeleztük a három minisztériumnak is azt, hogy a kisebb 
településeknek nehézséget okoz a települési arculati kézikönyv elkészítése a december 
31-i határidőre. Másnap Simonka György képviselő úr meghívására Budapesten kellett 
járnom és Varga Mihály miniszter úrnak személyesen átadtam ezt a határozatot és még 
elküldtem a minisztériumoknak is. Pogácsás Tibor államtitkár úrtól meg is kaptuk a 
tájékozató mellékletében lévő levelet, amelyben azt írja le, hogy már egyszer 
elhalasztották ezt a dátumot és így nem tudnak eltekinteni a december 31-i dátumtól, de 
az utolsó bekezdése a mondatának azt írja, hogy „a kormány ahogyan korábban is 

folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzatok gazdálkodását, működését, így 

amennyiben komplex kezelést igénylő nehézségek merülnek fel, úgy az érintett 

társminisztérium bevonásával megoldási javaslat kidolgozásával igyekszik segítséget 

nyújtani az érintett helyhatóságoknak”.  
Van-e olyan település, akinek vissza kell fizetni ezt az összeget? Igen van, így ki fogok 
küldeni egy felmérést a településeknek, és én jelezni fogom a Pogácsás Tibor 
államtitkár úrnak, hogy sajnos a mi térségünkben is vannak települések, akik nem 
tudták határidőre teljesíteni a feladatot és kérjük, hogy az ígéretének megfelelően ezeket 
a helyhatóságokat valamilyen módon kárpótolja.  
 
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérem, aki egyetért a tájékoztatóval, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Települési Arculati Kézikönyvről szóló tájékoztató tudomásul vétele 
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4/2018. (II. 09.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Települési Arculati Kézikönyvről szóló 
tájékozatót tudomásul veszi.  

 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Béni Attila Járási Hivatal hivatalvezetője jelezte, hogy a 
pályázatokkal kapcsolatban szeretne a Tanács tagjaihoz szólni.  
Átadom a szót hivatalvezető úrnak.  
 
B é n i   Attila Járási Hivatal hivatalvezetője: Nagyon sokat dolgoztak a 
polgármesterek, nagyon sokat dolgozott országgyűlési képviselő úr azon, hogy a 
pályázatok, amelyeket beadtunk abba a szakaszába érjenek, hogy megvalósítani 
kezdjük. Nagyon sok egyéb projekt, úgynevezett nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
beruházásként kerültek kormányrendelet alapján a kormányhivatalok priorált 
hatáskörébe. Ezek közlönyben megjelent projektek, ezekről tudunk, ezekkel soron kívül 
foglalkozunk, mint hatóság. Viszont Képviselő úr Kormánymegbízott úrral 
egyeztetésen eljárt az ügyben, hogy a térség valamennyi fejlesztési beruházása „zöldebb 
utat” kapjon. Ami nem azt jelenti, hogy külön elbírásban, hanem gyorsabb elbírálásban 
igyekszünk részesíteni azokat a beruházásokat, amelyek fontosak, azért mert a határidők 
szorítanak, mert kiemelten fontosak. Hogy ezt megfelelőképpen tudjuk mi is biztosítani 
mindenki részére, azt szeretném kérni, hogyha olyan jellegű beruházásról, jellemzően 
most a Földhivatalról beszélek, érkezik megkeresés, amiben el kell járjunk, akkor 
kérném jelezni Figura Tibor osztályvezető úrnak, hogy ezt soron kívül intézni tudjuk.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Polgármester társaim nevében is mondhatom, hogy a Járási 
Hivatal osztályai közül a Munkaügyi Központtal nagyon jó a kapcsolatunk. Köszönjük, 
hogy a Földhivatal irányában is ezt az ígéretet megkaptuk.  
 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális 

alapszolgáltatás állami fenntartónak történő 
átadása (tájékoztató) 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök  
  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Medgyesegyháza testülete úgy döntött, hogy nem kívánja 
tovább működtetni ezt a szolgáltatást. A normatíva nem fedezi ezt a feladatot és 
Medgyesegyháza településnek kellett kiegészítenie. Polgármester úr tárgyalásokat 
folytatott az SZGYF-vel, akik a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató 
Centrumot jelölték ki.  
 
Dr. N a g y   Béla Medgyesegyháza polgármestere: Ez a jelzőrendszeres 
segítségnyújtás kötelező állami feladat.  
 
L a n t o s   Zoltán Kevermes polgármestere: Tekintettel arra, hogy az együttes 
bizottsági ülés határozatképtelen volt, így a bizottságok részéről döntés nem született, 
csak átbeszéltük az előterjesztéseket.  
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Támogatjuk a feladat ellátását, tudomásul vesszük Medgyesegyháza Városának a 
döntést. Azt gondoljuk, hogy a településeken azoknak az ellátottaknak, akik eddig 
igénybe vették ezt a szolgáltatást, továbbra is szükségük van erre, kívánjuk folytatni, 
együttműködni. Nehézséget okoz hogy az új modellbe vezetékes telefonnak a megléte 
szükséges, így a létszám egy kicsit visszaesett.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Átadom a szót Szerencsi Károly, a Békés Megyei Hajnal 
István Szociális Szolgáltató Centrum szakmai igazgatóhelyettesének.  
 
S z e r e n c s i   Károly Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 
szakmai igazgatóhelyettese: 2018. március 1-jétől az intézményünk fogja ellátni a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Fontos kiemelni, hogy az 1/2000. SzCsM. 
Rendelet, amely a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai és 
műszaki feltételeiről rendelkezik, 28. § (6) bekezdése írja elő a műszaki feltételeket. 
Mivel elhangzott hogy állami feladat és a jogszabályoknak meg kell felelni a 
szolgáltatás nyújtásánál, hiszen ezt ellenőrizheti több hatóság. Ennek a feltételnek meg 
kell felelni. Jelenleg elhangzott a vezetékes telefon megléte, ami felmerülő plusz 
szükséges technikai eszköz, a szolgáltatást igénybevevő vagyis a lakosság részéről. 
Térítésmentesen nyújtja az intézmény, plusz egyéb költség nem merül fel a szolgáltatás 
igénybevevő, a lakosság körében.  
 
A diszpécser központ szintén fontos, előírt a jogszabály értelmében. Kétirányú 
kommunikációra alkalmasnak kell lenni a rendszernek. Ami nagyon fontos, hogy 
önellenőrzésre képesnek kell lenni a rendszernek, ami azt jelenti, hogy rögzíti a 
beszélgetést az ottani jelentést és bármilyen történést. Technikailag úgy kell ezt 
elképzelni, mint egy mentőszolgálat esetén. Minden rögzítésre kerül. Fél órán belül a 
gondozónőnek, amikor riasztást kapott telefonról, ki kell érkezni a helyszínre. A telefon 
össze van kötve egy modemmel. A szolgáltatást igénybevevő ha megnyomja a karórán a 
gombot, az jelzéssel kapcsolatba lép a modemmel, a modem a vezetékes telefonnal, 
amely Budapesten a diszpécserközpontban jelzést ad. Ott egy szakember veszi a jelzést 
és természetesen a kétirányú kommunikáció beindul. Ezt követően ha baj van, ha nem 
jelentkezik a kommunikációra az igénybevevő, akkor azonnal a mentőriasztás és a 
gondozónő riasztása is megtörténik. A kétirányú kommunikáció során amennyiben a 
néni elmondja hogy mi történt, akkor a diszpécser elmondja a gondozónőnek, hogy mi 
van és fél órán belül a helyszínre kell érkeznie.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Úgy tudom, hogy az eddigi készülékek egyirányú 
kommunikációra voltak képesek.  
Mezőkovácsháza Önkormányzata plusz költségek miatt visszalépett az 
együttműködéstől. Most ezt csak azoknak nyújtják, akik benne vannak, vagy az új 
jelentkezőknek is?  
 
S z e r e n c s i   Károly Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 
szakmai igazgatóhelyettese: Bármelyik településen élő, aki a jogszabályban megfelel az 
igénybevételnek, kérelmezheti a központban a kollégáknál. Állunk rendelkezdésre 
telefonon, interneten, nyomtatványt küldünk postán vagy interneten, vagy esetleg a 
helyi szolgáltatóknak, hogy segítsék ezt az igénybevételt. Bárki kérheti, nincs 
kapacitáslimit.  
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V a r g a   Gusztáv elnök: Eddig a Medgyes Security biztosította a szolgálatot. Ővele 
megszűnik a kapcsolat és az országos központon keresztül történik a szolgáltatás.  
 
A tapasztalatok a kezdetektől jók voltak és köszönjük, hogy Medgyesegyháza eddig 
ellátta ezt a feladatot, hiszen sok segítséget nyújtott az embereknek ez a még csak 
egyirányú kommunikációra alkalmas készülék.  
 
 
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulási Megállapodás módosítása  
   
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök  
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Több település élén változás történt ez elmúlt időszakban és 
ezek miatt a bizottsági összetételt és taglétszámot változtatni szükséges. Valamint a 
lakosságszám alakulása is indokolja a megállapodás módosítását.  
 
A határozati javaslatban szereplő javaslatot el kell fogadniuk a testületeknek február 28-
ig minősített többséggel és majd a döntést nekünk megküldeni.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazza 
meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Társulási Megállapodás módosítása  
 

5/2018. (II. 09.) 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 
Többcélú Társulás Társulási megállapodását a 
határozat mellékletét képező tartalommal. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős:……………. polgármester” 
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Felhatalmazza az elnököt a megállapodás módosítás 
nyilvántartásba vételével kapcsolatosan szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. március 15. 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 
 

XI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosító projekt 
ismertetése  

  
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök  

 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Korábban már kétszer döntött a Társulási Tanács arról, 
először, hogy ebben a projektben részt veszünk, amely a battonyai konzorcium 
vezetésével történik meg. Illetve másodjára akkor, amikor ennek a projektnek a 
költségeihez hozzájárultunk. Mivel most kaptuk meg az anyagot az ülés előtt, így 
átadom a szót Krisztován Anna projekt szakmai vezetőnek. 
 
K r i s z t o v á n   Anna projekt szakmai vezető: A tavalyi évben a Társulás döntött 
arról, hogy részt kíván venni ebben a projektben. A településvezetők legtöbbje tudja, 
hogy párhuzamban két EFOP-os projekt fog megvalósulni a kistérség területén. Az 
egyik az EFOP-1.5.3-as kódszámmal bír, a másik az EFOP-3.9.2-sel. Mind a két projekt 
a humán erőforrások illetve a humán kapacitások fejlesztését célozza, de más-más 
szemszögből. Ez a projekt, amiben a Társulás konzorciumi partner, alapvetően a humán 
közszolgáltatások területén dolgozó szakemberek fejlesztését célozza meg, azzal, hogy 
a Társulás támogatási részében szerepel több módszertannak a kimunkálása, illetve azt 
követően ebből komoly tananyagok készítése. A tananyagokkal illetve a képzésekkel 
kapcsolatban azt tervezzük, hogy ami az óvodapedagógusoknak szól, az a pedagógusok 
képzési körén belül legyen akkreditálva. Illetve ami a szociális szféra dolgozóinak, 
munkatársainak, szakemberinek szól, az a szociális szféra képzésein belül kapjon 
akkreditációt. De minden egyes képzés úgynevezett „D” körös felnőttképzési 
kategóriába kerülhetne be, ami azt jelenti, hogy az elkövetkező években a projekttől 
függetlenül is lehet ezeket a képzéseket használni a jövőben. Kimondottan olyan 
módszert és módszertant igyekszünk összeállítani, amely alkalmas arra, hogy a 
kistérségi társulás 18 településsel bír, hogy valamennyi település be tudjon a jövőben 
majd kapcsolódni ezekbe a képzésekbe. Ezért a képzések java online felületen, online 
módszerrel valósulna meg. a költségvetése a társulásnak ezekre a feladatokra mind-
mind biztosítja a forrást. Az alapvető célja ennek a projektnek az, hogy igen nagy 
számban, a szakemberek száma elérni a 200 főt, akik képzésen vehetnek részt. 
Természetesen részükről teljesen ingyenesen, hiszen a képzésnek mindennemű 
költségét is fogja fedezni a pályázat. Ez a projekt elindult idén január 1-jén és jövő 
december 31-én fejeződik be. Tehát összesen 24 hónapos projektidőszakról beszélünk. 
Ezzel párhuzamosan valósul a másik pályázat is. Ugyanebben az időintervallumban.  
 
Ez az EFOP-3.9.2-es projekt további lehetőséget biztosít számunkra. Szeretnénk az 
óvodákban olyan módszertanokat, illetve olyan lehetőségeket indítani, ahol már 
működnek ezek a gyakorlatok illetve ezek a mozgásos készségfejlesztések a térség 
óvodáiban. Ami úgy nézne ki, hogy ahhoz, hogy ezek beépülő és hosszú távon hatást 
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kifejtő elemek lehessenek, szeretnénk olyan óvónőket megszólítani, akik hajlandók a 
fejlődésre, hajlandók arra, hogy egy kicsit változtassanak a mindennapok programjain 
és megtanítani őket, hogy hogyan is működhetnének ezek a mozgásos 
készségfejlesztések. Azoknak az óvodáknak ahol lesznek jelentkező pedagógusok, ott 
még az eszközrendszert is fogja tudni biztosítani a pályázat. Mindemellett megszólítjuk 
a középiskolás és az általános iskolás korosztályt is. Például az általános iskolásoknak 
egy úgynevezett „kis tudósok éjszakája” program valósulhatna meg, ahol a 
természettudományok iránt érdeklődő fiatalokat tudnánk megszólítani. A kicsit 
idősebbekre pedig olyan szempontból gondol a projekt, hogy a számítástechnikai, 
informatikai tudásukat tudjuk fejleszteni. Hiszen azt gondoljuk, hogy ez illetve a 
nyelvtudás a továbbtanuláshoz elengedhetetlen készség és képesség. Ezért a 
nyelvtanulást is és az informatikai tudás megszerzését is támogatja úgynevezett 
„ösztöndíjrendszerrel” a projekt, ami mind a felkészülést, mind pedig a vizsgadíjat 
magában foglalja. Igen jelentős lehetőségek rejlenek ebben a pályázatban.  
 
A kistérségi társulás esetében egy igen nagy szolgáltatási csomagot, a már korábban 
beszerzett úgynevezett „keret-közbeszerzési” szerződés keretében tud megvalósítani a 
kedvezményezett, aminek az az óriási jelentősége, hogy így lényegesen gyorsabban 
lehet az eljárásokat lefolytatni. Hiszen maga a keret-közbeszerzés már megtörtént. 
Ebben a közbeszerzési csomagban, ami korábban 5 milliárd Ft-os keretet vont magában, 
ebben a csomagban még mindig rendelkezésre áll egy közel 1,8 milliárd Ft értékű 
szolgáltatási csomag, aminek jogosultja a társulás, illetve az ő konzorciumi partnere, a 
Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány. Ebben az időszakban 
mind a két szervezet tudja használni még ezt a keretet, 2020-ig. Ilyen módon már csak 
konzultációs eljárásokra van szükség. Jegyző asszonnyal egyeztetve a konzultációs 
eljárásokat nyilván közbeszerzési szakértő bevonásával lehet és kell lefolytatni. Ehhez 
felhatalmazás kell a társulási tanács tagjaitól. Illetve a szerződéskötést követően 
indulhat el az operatív megvalósítás. Mindemellett a társulásnál van egy olyan 
úgynevezett saját teljesítésű programrész, ami azt jelenti, hogy a módszertanírók a 
társulás alkalmazottaiként tudnának dolgozni a következő hónapokban. Ez biztosítja 
azokat a szempontokat és azokat a feltételeket, hogy valóban olyan tananyagok 
készüljenek el, amiket a mi szakembereink valósan és relevánsan tudnak használni.  
 
A pályázat előkészítés időszakában igen gyenge volt a válaszadási arány. Ha valósan azt 
akarjuk, hogy olyan programok tudjanak megvalósulni, amik a mi térségeinket, a mi 
gyerekeinket, az itt élőket fejlesztik, akkor ahhoz viszont szükség van a helyi 
szakemberek igényeire és véleményeire. Ehhez pedig azt szeretnénk kérni a 
megvalósítás során, ha egy szakember lesz az egész járásból, az egész kistérségből, aki 
hajlandó ennek a munkának a kontrollálásban részt venni, akkor egy szakember 
igényeire fog épülni. Ha minden intézményből lesz egy-egy szakember, aki hajlandó 
némi időt áldozni arra, hogy utána majd olyan tananyaggal tudjanak dolgozni, ő maga is 
és a kollégái, ami számukra hasznos és a napi munka során tudják hasznosítani, akkor 
nyilván valóan egy értékesebb anyag tud elkészülni. Ebben szeretnénk a 
településvezetők segítéségét kérni, mert a kistérségben is és a kistelepüléseken is, 
nagyobb városokban is úgy működnek jól a programok, hogyha az első számú vezető 
legalább kifejezi azt a fajta igényét, hogy komolyan szeretné venni ezt a dolgot és 
szeretné, hogyha ezek a lehetőséget beépülnének a település életébe.  
 
A határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel kérném kiegészíteni: Dönt arról, hogy a 
pályázatot a támogatási szerződésben foglaltak szerint megvalósítja. Felhatalmazza az 
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elnököt, hogy a pályázat megvalósítása érdekében a szükséges jognyilatkozatokat tegye 
meg. A pályázat megvalósításáról és a megtett jognyilatkozatokról az elnök számoljon 
be a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Nagy várakozással tekintek ez elé a projekt elé, hiszen a 
térségünkben is már a Kulcs egy jobb élethez projekt kapcsán sok tudás felhalmozódott. 
A közbeszerzésben is segítségünkre áll az akkor elnyert közbeszerzési keret-
megállapodásban rejlő keret. A Kulcs egy jobb élethez projektben nagyon sok, nagyon 
jó program valósult meg, de nagyon rövid idő alatt kellett nagyon sok mindent 
megtenni.  
Azt kérem tőletek, hogy segítsétek a projekt megvalósulását.  
 
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot Krisztován Anna projekt szakmai vezető által tett kiegészítésével 
elfogadja, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: EFOP-3.9.2. számú projekt ismertetése  
 

6/2018. (II. 09.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megismerte az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 
azonosító számú projekt költségvetésének és szakmai 
feladatainak a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulására 
vonatkozó fejezeteit. 
 
Dönt arról, hogy a pályázatot a támogatási szerződésben 
foglaltak szerint megvalósítja.  
 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a pályázat megvalósítása 
érdekében a szükséges jognyilatkozatokat tegye meg. A 
pályázat megvalósításáról és a megtett jognyilatkozatokról 
az elnök számoljon be a Dél-Békési Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsának.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
XII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosító 

projekt közbeszerzése 
  
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök  
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Átadom a szót Jegyző asszonynak. 
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Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző, munkaszervezet vezetője: Van egy keret-
megállapodásos közbeszerzés és ennek keretében konzultációs eljárásokat kell 
lefolytatni. Arról szükséges dönteni a társulási tanácsnak, hogy ezek a konzultációs 
tárgyalások elkezdődhessenek, hogy megkezdhesse a társulás, illetve felhatalmazza az 
elnököt arra, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket megtegye, hogy a konzultációs 
eljárások megindulhassanak.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Az előterjesztésben olvasható, hogy 225 millió Ft-nál több 
összegben fog szolgáltatást rendelni a kistérség. Emiatt a közbeszerzési eljárást és a 
rendelkezésünkre álló keret-megállapodás alapján a konzultációs eljárást le kell 
folytatnunk, hogy mielőtt elkezdődhessen ez a munka.  
 
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 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: EFOP-3.9.2. számú projekt konzultációs eljárásának lefolytatása 
 

7/2018. (II. 09.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosító számú 
projekthez kapcsolódó konzultációs eljárások 
lefolytatásáról dönt, és felhatalmazza az elnököt, hogy 
ennek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
XIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosító 

projekt konzultációs eljárásait lebonyolító 
közbeszerzési szakértő beszerzése  

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök  
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Átadom a szót Jegyző asszonynak. 
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző, munkaszervezet vezetője: Ez a projekt Uniós 
támogatásból megvalósuló projekt. A közbeszerzési törvény alapján kötelező bevonni a 
közbeszerzési eljárásba illetve most a konzultációs eljárásokba felelős akkreditált 
közbeszerzési szakértőt. Ennek a bevonásáról szintén a társulási tanács jogosult dönteni. 
A szakértő díját tartalmazza, illetve annak a fedezetét tartalmazza a projekt maga. A díj 
nem fogja meghaladni a közbeszerzési értékhatárt, nem a közbeszerzés alá tartozó 
szolgáltatás igénybevételéről van szó. De nyilván itt is eleget kell tennünk az 
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árajánlatok bekérésének, illetve az árajánlatok alapján a szakértő kiválasztásának és 
szerződéskötésnek. Erre hatalmazza fel a társulási tanács az elnököt, hogy ezeket a 
feladatokat, intézkedéseket megtegye.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az előterjesztés szerepelő 
határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: EFOP-3.9.2. számú projekthez akkreditált közbeszerzési szakértő bevonása  

 
8/2018. (II. 09.) sz. TT. határozat 

  
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa arról dönt, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 
azonosító számú projekthez kapcsolódóan felelős 
akkreditált közbeszerzési szakértő bevonására kerüljön 
sor. A szakértő vállalkozói díjának fedezete a projektben 
rendelkezésre áll.  
 
Felhatalmazza az Elnököt, hogy a Kbt. hatálya alá nem 
tartozó beszerzési eljárást lefolytassa (ajánlatkérés 
kiküldése, nyertes ajánlatadó kiválasztása, szerződés 
megkötése).  
 
Határidő: ajánlatkérésre azonnal, és értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulás 2018. évi közbeszerzési tervének 

elfogadása  
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök  
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Az előterjesztés melléklete az ülés megkezdése előtt lett 
kiosztva. A jogszabály kötelezővé teszi a társulás számára, hogy minden költségvetési 
év elején a közbeszerzési tervet el kell fogadni. Meg kell őrizi a közbeszerzési tervünket 
5 évig, közzé kell tenni a közbeszerzési hatóságnak a felületén. Módosítható és mindig 
az elfogadása pillanatában ismert közbeszerzéseket tartalmazza. Most ehhez az egy 
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzésről van tudomásunk. Ezért az előterjesztés 
melléklete ennek a részeit tartalmazza.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslattal és mellékletével egyetért, szavazza meg.  
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Közbeszerzési terv elfogadása  
 

9/2018. (II. 09.) 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 2018. 
évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal fogadja el. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A bírálóbizottság állandó tagjainak megválasztása 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök  
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Ez az előterjesztés a bírálóbizottság állandó tagjainak a 
megválasztásáról szól. Erre a közbeszerzési szabályzatunk szerint az elnök tesz 
javaslatot. Azért került ide ez az előterjesztés, mert a jelenlegi bírálóbizottságunknak 
Csürhés István, Dr. Varga Lajos és Krucsai József polgármesterek a tagjai. Közülük már 
ketten nem polgármesterek és ezért kellene javaslatot tenni. Javaslatom az lenne, hogy a 
Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság tagjait válasszuk meg a bírálóbizottság 
állandó tagjainak.  
Név szerint: Marjai János Battonya polgármesterét, Mazán Attila Almáskamarás 
polgármesterét, Farkas Sándor Nagybánhegyes polgármesterét, valamint Bontovics 
Krisztiánt.  
A bírálóbizottságnak a feltételeit leírta Jegyző Asszony. A közbeszerzési törvény szerint 
bizonyos szakértelemmel is rendelkezni kell. Hogyha a közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelemmel nem rendelkezik az állandó tagság, akkor nekem megvan a 
lehetőségem, hogy ideiglenes tagokat, akik azzal a szakértelemmel rendelkeznek, meg 
tudjak bízni.  
 
Kérdezem a bizottság tagjaitól, hogy vállalják-e ezt a pozíciót?  
 
M a r j a i   János Battonya polgármesterét: A bizottság tagjai nevében elmondhatom, 
hogy mindannyian vállaljuk ezt a pozíciót. Még egy tagja lesz a bírálóbizottságnak?  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Erre van lehetősége az elnöknek, hogy 
kijelöljön olyan szakértőt, aki szakértelmével tudja segíteni a bizottság munkáját.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző, munkaszervezet vezetője: A közbeszerzési 
szakértelem is egy előírt kritérium. Azt szeretném kérni, hogyha megvan a 
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közbeszerzési szakértő, a vele kötendő szerződésben térjünk ki arra is, hogy a 
bírálóbizottsági tagságot is vállalja. Ezzel a szerződése ki kell hogy egészüljön majd.  
 
Az előterjesztésben szerepelő 1. sz. határozati javaslatról, a határozatok visszavonásáról 
a Tanácsnak nem kell döntenie, tekintettel arra, hogy a Bíráló Bizottság megválasztása 
óta végezte munkáját. A 2. sz. határozati javaslatot pedig azzal a kiegészítéssel javaslom 
elfogadni, hogy a bírálóbizottság tagjait 2018. február 9. napjától megválasztja.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
Jegyző asszony javaslata alapján az előterjesztésben szereplő 1. sz. határozati javaslatról 
nem döntünk.  
Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslatot Jegyző asszony által javasolt kiegészítéssel 
elfogadja, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Bírálóbizottság állandó tagjainak megválasztása  
 

10/2018. (II. 09.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a közbeszerzési szabályzat 10.1. pontja alapján 
2018. február 9. napjától a bírálóbizottság állandó 
tagjainak megválasztja: 
 
1. Marjai János elnököt, 
2. Mazán Attila,  
3. Farkas Sándor, 
4. Bontovics Krisztián bizottsági tagokat. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulás 2018. évi költségvetési határozata 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök  
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Jelentősen megnövekedett a tavalyi évhez képest a 
költségvetési főösszeg. A 422.867.000 Ft-ból maga a pályázat 273 millió Ft-ot jelent. A 
költségvetésünknek a fő tartalma ez a pályázat, a belső ellenőrzésnek a költségei, az 
ügyeleti feladatok ellátása, a működés és a tartalék. Reméljük, hogy idén is egy 
kiegyensúlyozott, jól megvalósítható költségvetésünk lesz.  
 
L a n t o s   Zoltán Kevermes polgármestere: A működőképesség megőrzése érdekében 
a tagtelepülések fizessék a tagdíjaikat, az ügyeleti díjakat, mert ezek fontosak a 
működéshez.  
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V a r g a    Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslattal és mellékletével egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Költségvetés elfogadása (2018. évi)  
 

11/2018. (II. 09.) 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 2018. 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 2018. évi költségvetését 426.604 ezer Ft 
bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül: 

 
           422.867 e Ft költségvetési bevétellel 
           426.604 e Ft költségvetési kiadással   

                       -  3.737 e Ft költségvetési egyenleggel (hiánnyal),   
    ebből: 
                      -  3.737 e Ft működési egyenleggel 
       0 e Ft felhalmozási egyenleggel 
              3.737 e Ft működési célú belső finanszírozású 
(előző évi pénzmaradvány) bevétellel állapítja meg.  

 
(2) A Társulási Tanács a 2018. évi költségvetési egyenleg összegét -3.737 e Ft-ban 
állapítja meg.  
 
(3) A Társulási Tanács a II. (2) pontban megállapított egyenleget az előző évi működési 
célú pénzmaradvány igénybevételével (3.737 e Ft) kívánja biztosítani.  
 
(4) A Társulási Tanács a 2018. évi költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat 
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. mellékletben, a 
2018. 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. 
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(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. 
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) Az általános célú tartalék felhasználása a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe 
tartozik. A Céltartalék kizárólag az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 pályázati azonosító 
számú „Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a 
társadalmi hátrányok enyhítéséért” című pályázat megvalósításához használható fel.  
 

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. 
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(2) Ez a határozat az elfogadás napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-
jétől kell alkalmazni. 
 
Határidő: értesítésre azonnal   
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
   Dr. Szilbereisz Edit munkaszervezet vezetője     

 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A munkaszervezeti feladatok ellátására kötött 

megállapodás módosítása  
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Az előterjesztés a munkaszervezeti feladatok ellátására 
kötött megállapodás tárgyában készült. Ez a megállapodás közöttünk két részből áll. 
Egyrészt a munkaszervezet költségeit tartalmazza, amelyről tavaly született döntés, ezen 
nem kívánunk változtatni, másrészt a területfejlesztési menedzser bérére ide adott 
összeget.  
Tavaly döntöttünk arról, hogy a társulásnak nem lehet alkalmazottja, ezért a 
területfejlesztési menedzser átkerült a Polgármesteri Hivatal állományába és a társulás 
biztosítja a bérét Mezőkovácsháza részére. Mezőkovácsháza Képviselő-testülete a 
tavalyi év végén 10 %-os illetményalap emeléséről illetve egy 5 %-os jutalomkeret 
megteremtéséről döntött.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
 
D ú s    Ildikó Magyardombegyház polgármestere: Korábbi ülésen szó esett arról, hogy 
ki lesz gyűjtve, hogy kinek mennyi pályázatot készített el a területfejlesztési menedzser. 
De eddig még nem kaptuk meg. Magyardombegyházának még egyetlen egy pályázatot 
sem készített.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Annak idején, amikor a területfejlesztési menedzsert 
alkalmaztuk, akkor az volt a feltétele, azért volt benn ez a passzus a társulási 
megállapodásban, hogy fizetni kell a pályázatírásért, hogy ezeknek a pályázatoknak a 
megírása fedezi is az ő bérét. Hogy Magyardombegyházának egyetlen egy pályázatot 
sem készített, azt jelenti, hogy nem járultok hozzá. De a bevételek, amelyeket azok az 
önkormányzatok befizetnek, közöttük Mezőkovácsháza is, akinek írt pályázatot, vagy a 
civil szervezetek, vállalkozások, akkor ez a bevétel. De itt most a kiadásról kell 
döntenünk.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző, munkaszervezet vezetője: Valóban úgy volt, hogy 
december 31-ig egyeztetés céljából kiküldjük a településeknek a pályázatokról szóló 
kimutatást. Azt az információt kaptam a költségvetési irodavezetőtől, hogy már megvan 
és fogjuk küldeni a településeknek egyeztetés céljából és a számlázás is meg fog 
történni. Ezek alapján meg is teremtődne a fedezete a területfejlesztési menedzser 
bérének.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Nekem is az a véleményem, hogy 
kerüljenek kimutatásra a pályázatok és utána lehet a béremelésről dönteni.  



20 
 

 
V a r g a    Gusztáv elnök: Javaslom, hogy ezt az előterjesztést vegyük le napirendről. 
A novemberi társulási ülésen arról döntöttünk, hogy egyeztetjük az egyes 
önkormányzatokkal, hogy ők is úgy gondolják-e, hogy ennyi pályázatot készített nekik 
a területfejlesztési menedzser. Még ez az egyeztetés is előttünk van. Amikor az 
egyeztetés megtörténik, akkor visszatérünk a módosításra.  
 
Van-e valakinek más javaslata? 
Mivel más javaslat nem hangzott el, kérem, aki egyetért azzal, hogy a munkaszervezeti 
feladatok ellátására kötött megállapodás módosítása tárgyában készült előterjesztést 
levegyük napirendről, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Előterjesztés napirendről levétele  
 

12/2018. (II. 09.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a munkaszervezeti feladatok ellátására kötött 
megállapodás módosítása tárgyában készült előterjesztést 
levette napirendjéről azzal, hogy azt a következő ülésén 
napirendjére tűzi.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv elnök  

 
 
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulás 2017. évi költségvetési előirányzat 

módosítása 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök  
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Röviden ismerteti az előterjesztést.  
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki elfogadja a határozati javaslatot, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Költségvetési előirányzat módosítása (2017. évi)  
 

13/2018. (II. 09.) 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 
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kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2017. évi költségvetés 
módosításáról az alábbi határozatot alkotja: 
1. A II. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2017. évi költségvetését 
68.321 ezer Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel fogadja el, ezen 
belül: 
 
   61.358 e Ft költségvetési bevétellel 
   68.321 e Ft költségvetési kiadással   
                6.963 e Ft költségvetési egyenleggel   
                    -6.963 e Ft működési egyenleggel 
                  0 e Ft felhalmozási egyenleggel 
           6.963 e Ft finanszírozási bevétellel 
                  0 e Ft finanszírozási kiadással 
           6.963 e Ft költségvetési hiánnyal  
      ebből: 
            6.963 e Ft működési célú belső 
finanszírozású (előző évi pénzmaradvány) bevétellel állapítja meg. 
 
2. A II. (10) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A Társulási Tanács a költségvetési általános célú tartalékot 601 e Ft-
ban, a céltartalékot 0 eFt-ban állapítja meg.  
 
3. A határozat 1. mellékelte helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. 
 
4. A határozat 2. mellékelte helyébe jelen határozat 2. melléklete lép. 
 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
Határidő: azonnal 

 
 
VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az ügyeletvezetői feladatok ellátása  
 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök  
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: A kunágotai központi orvosi ügyelet ügyeletvezetői 
feladatait megbízási szerződéssel 2015. április 01-től a PRINCIPAL MED Kft. látja el. 
A megbízási szerződés 2016. december 31. nappal lejárt, melyet követően a feladat 
ellátás kötelezettség vállalás alapján történt.  
 
Beszerzési szabályzatunk alapján, valamint a közbeszerzési törvényt figyelembe véve 3 
árajánlatot kértünk be az ügyeletvezetői feladatok ellátására kötendő megbízási 
szerződéshez. 
A szerződés megkötésénél a közbeszerzési törvény szerinti nettó díjat kell figyelembe 
venni, mert új szerződés jön létre, valamint a 2 évre kötendő megbízási szerződés havi 
nettó 200 ezer Ft fix díjának 2 évre számított összege sem éri el a közbeszerzési 
értékhatárt.  
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A legkedvezőbb árajánlatot a most is működtető PRINCIPAL MED Egészségügyi és 
Szolgáltató Kft. adta. Ezért őket javaslom 2020. január 31-ig az orvosi ügyelet 
ellátására.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Az ügyeleti rendszert lehetne 
fejleszteni, és lehetne optimálisabbá, olcsóbbá tenni. A jelenlegi nem mindenki számára 
előnyös. Egy olyan ügyeleti rendszer és diszpécser központot fogunk kialakítani, amely 
összeköti a két térséget, a két járást, az orosházi és a mezőkovácsházi járást. Ezzel 
sokkal jobban tudnánk megoldani azt, hogy ki, hová, mikor, mennyi idő alatt fog kiérni. 
Ebben voltak próbálkozások, amelyek elhalványodtak. Azt tanácsoltam, amiben azután 
visszakoztam Jegyző asszony javaslatára, hogy úgy kössük meg ezt a megállapodást, 
hogy tegyük össze a két térségnek a közös ellátását, így optimálisabbá és olcsóbbá téve 
az ügyeleti rendszert. Szóbeli kiegészítéssel szeretnék élni, amit szeretnék, ha eljutna 
Dr. Dankó Alpár főorvos úrhoz, hiszen ma már ott tartunk, hogy kevés ilyen jó 
szakember van és kevés olyan jó ügyeleti rendszer, ami működik az országban és ez 
neki köszönhető. Legyen megkötve ez a szerződés két évre, de fél éven belül június 30-
ig tegyen le egy javaslatot, amivel megpróbálná összekötni a két térségnek az ügyeleti 
rendszerét, amivel optimálisabbá, gyorsabbá, hatékonyabbá, olcsóbbá tudná tenni. 
Szerződésben nem írnám le, még csak feltételként sem szabnám innentől kezdve, csak 
kérésként fogalmaznám meg.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Novemberi együttes ülésünkön el is fogadtunk egy 
együttműködési megállapodást. Egy konkrét cselekvési tervet készítsünk, ami alapján 
megvalósíthatóság közelébe kerül ez a hatékonyságot javító orvosi ügyeleti rendszer 
kialakítása.  
Javaslok egy 2. sz. határozati javaslat elfogadását, mely arról szólna, hogy 2018. június 
30-ig készüljön egy javaslat a két ügyeleti rendszer hatékonyabb, optimálisabb 
összekötésére.  
 
Van-e valakinek más javaslata? 
Mivel nem hangzott el más javaslat, kérem aki az előterjesztésben szerepelő határozati 
javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Kunágotai orvosi ügyelet ügyeletvezetői feladat ellátására megbízási szerződés 

kötése  
 

14/2018. (II. 09.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a kunágotai székhelyű központi orvosi ügyelet 
ügyletvezetői feladatainak ellátására 2018. február 1. 
napjától 2020. január 31. napjáig terjedő határozott idejű, 
a határozat melléklete szerinti tartalmú megbízási 
szerződést köt a legkedvezőbb árajánlatot tevő 
PRINCIPAL MED Egészségügyi és Szolgáltató Kft-vel 
(4032, Debrecen, Martonfalvi u. 19. A ép., 2. em. 1. ) havi 
200.000 Ft + Áfa összegű megbízási díj ellenében. 
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A megbízási díj fedezetét az orvosi ügyeleti ellátással 
érintett települések lakosságszám arányos kiegészítő 
tagdíja képezi. 
 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a megbízási szerződést 
aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
V a r g a    Gusztáv elnök: Kérem, aki az általam tett 2. sz. határozati javaslattal 
egyetért, miszerint 2018. június 30-ig készüljön a két térség orvosi ügyeleti ellátás 
hatékonyabbá tévő javaslat,  szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Kunágotai-Orosházi orvosi ügyeleti ellátásra javaslat  
 

15/2018. (II. 09.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa arról dönt, hogy az orosházi és dél-békési 
kistérség orvosi ügyeleti ellátásának hatékonyabbá tételére 
készüljön 2018. június 30-ig javaslat.  
 
A szakmai javaslat elkészítésére a Társulási Tanács felkéri 
Dr. Dankó Alpár főorvost, a kunágotai ügyelet vezetőjét.   

 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
   Dr. Dankó Alpár ügyeletvezető  

 
 
IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Társulási Tanács 2018. évi munkatervének 

módosítása 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök  
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Tekintettel arra, hogy a Tanács jelen ülése napirendjére 
vette és megtárgyalta a „Társulás 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása” 
tárgyában készült előterjesztést, ezért szükséges módosítania a 2018. évi munkatervét.  
Abban ugyanis 2018. március 9-re, önálló napirendként volt tervezve a „Társulás 2018. 
évi közbeszerzési tervének elfogadása” című napirend, ezért a március 9-i ülés 
munkatervből való törlése vált szükségessé.  
 
Javaslom úgy módosítani a határozati javaslatot, hogy 2018. március 9. napjára 
tervezett ülésről a közbeszerzési terv elfogadása című napirendet törli.  
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Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Munkaterv módosítása  

 
16/2018. (II. 09.) sz. TT. határozat 

 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2018. évi munkatervét az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
A 2018. március 9-i soros ülése napirendjéről a „Társulás 
2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása” napirendi 
pontot törli, tekintettel arra, hogy azt a februári soros 
ülésén megtárgyalta.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
V a r g a    Gusztáv elnök: Egyeztetve Dr. Nagy Béla polgármester úrral, 
halaszthatatlan elfoglaltságom miatt át kell adnom az ülés vezetését. Valamint Jegyző 
asszonyt pedig Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszony fogja helyettesíteni az ülésén.  
 
Varga Gusztáv elnök távozott az ülésről, jelenlévő Társulási Tanács tagjainak 

létszáma 14 fő.  
Dr. Szilbereisz Edit jegyző távozott az ülésről.  
 
 
B e j e l e n t é s e k  
 
 
Dr. N a g y   Béla Medgyesegyháza polgármestere: Átadom a szót Képviselő úrnak.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: A térséget egészében érintő témával 
kapcsolatban szeretnék kérni segítséget. A Dél-Békés Jövőjéért Szövetség elnökeként 
kértem szót.  
A „népkonyha” intézménye illetve a Calendula kártya kapcsán kértünk javaslatokat, 
észrevételeket, testületi illetve polgármesteri döntéseket. Múlthét péntekig volt határidő. 
Az alábbi településekről még nem érkeztek meg a döntések: 
Almáskamarás, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Magyarbánhegyes, 
Medgyesbodzás, Mezőhegyes, Nagykamarás, Végegyháza.  
 
R a j o s   István Mezőhegyes alpolgármestere: Testületi döntés alapján olyan döntés 
született a „népkonyha” kapcsán, hogy nem kíván Mezőhegyes Önkormányzata ebbe 
belépni. Beszélgetések során elhangzott, hogy civil szervezetek is beléphetnek ebbe a 
körbe. A testületből ketten voltunk, akik támogattuk a „népkonyhának” a létesítést, azon 
apropó kapcsán, hogy elindult az előző társulási ülésen az a felvetés, hogy a Calendula 
Szövetségtől küldenek egy felmérést. Ez a felmérés folyamatban van és el fog jutni a 
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lakossághoz. Hogyha civil szervezettel lehet csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez, 
akkor civil szervezeti körben próbálnánk ezt a kezdeményezést Mezőhegyesre bejuttatni 
és behozni, ezzel segíteni az ott élő rászorultakat.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: A tegnapi napon már elindult a kérdőív 
kiosztása, a kérdőívezés és elindultak a szakemberek. A felmérés 11 kérdésből áll. 
Elkülönített a Calendula szövetség 1 millió Ft-ot. Az első kérdés arról, hogy „Hallottak-
e már a Calendula tervről?”. Több helyen járok és azt hallom, hogy nem hallottak a 
Calendula tervről. Még kérdésként szerepel a Calendula kártya, hogy igénybe vennék-e, 
jó lenne-e, illetve a „népkonyháról” is kérdeznek. A végén megkérdezik, hogy ki az az 
ember, akit szívesen látnának a Calendula szövetségben, Calendula terv 
munkacsoportjában. Ennek maximum kettő héten belül eredménye lesz, amelyet várjuk 
meg. Közben elindulnak az egyházaknak tájékoztatási az ingatlanok kapcsán és belépési 
szándékok kapcsán. Hogyha valaki szeretne segíteni ennek a kérdőívnek a kitöltésében, 
akkor meg van a lehetőség arra, hogy Polgármester Asszonyok, Urak kérjenek tőlem 
ilyen kérdőívet. 2000 fő, de maximum 5000 főhöz fognak eljutni de az egész Calendula 
térsége több mint 90 ezer főből áll, persze ebben szerepelnek a gyerekek is. Vélhetően 
nem lesz 100 %-os a felmérés. De a legnagyobb merítést fogja, ami ma 
Magyarországon létezik, előállítani ezt a kérdőívet.  
 
M a z á n   Attila Almáskamarás polgármestere: Jó magam is nagyon sok emberrel 
beszélek, nemcsak térségünkben, hanem akár még országos szinten is erről a Calendula 
tervről. Mindenki óriási dolognak tartja. Én is azt tapasztalom, hogy van egyfajta 
türelmetlenség. Ha a rendszerváltás után olyan képviselete lett volna a Dél-Békésnek, 
akkor nem itt tartanánk. Nem lenne türelmetlenség. Azt látjuk, hogy nagyon sokat 
dolgozunk, viszont várná mindenki az eredményt. A fiatalok elvándorlásának a 
megállapítása, az elöregedés, a térségre jellemező nagyon sok negatív adottságunk, ami 
a szociális hátrányokból adódóik, és ez az „olló” nagyon gyorsan nyílt, nemcsak 
országos szinten, hanem térségi szinten is. Ennek a leküzdése, felzárkóztatás óriási harc, 
ezt a harcot vívja térségi képviselőnk. Mellé kell állnunk. A térség 27 településének oda 
kell állni, mert azt érezzük, hogy nagyon sok esetben letettek rólunk. A vidék is akar 
élni, a kistelepülések is fenn akarnak maradni, de ehhez nagyon komoly összefogás kell 
és hathatós együttműködés, hogy érezzék azt, hogy élni akar ez a dél-békési rész is.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Valóban nulla forintról indultunk és 
ahogy kinéztek az akkori szituációk és az akkor forrásoknak az elosztási rendszere, 
egyértelműsíthető volt, hogy nulla forintnál sokkal többet nem fog kapni egyetlen egy 
település sem. Elindult a Calendula Szövetség, csatlakoztak polgármesterek, 
intézményvezetők, szakemberek, kapitányok, gazdák és lettünk 200-án.  
Tótkomlós nagyváros, 12 projektje van. A településen élők nem tudtak a kerékpárúton 
kívül az összes többi felújításról.  
Ez a kérdőív arra is jó, hogy információt juttassunk el az emberekhez, hiszen ebből 
kiderül az, hogy például Almáskamaráson lesz iskola-felújítás, a térségben felújítottuk a 
mentőállomásokat, tűzoltóautókat tudtunk venni stb.  
A „népkonyhával” kapcsolatban, kevés olyan település van, ahol nincsen olyan 
rászoruló, aki ezt igénybe venné. Az engedélyezés több hónapot vesz igénybe és akár 
fél év múlva működhetne is ez a „népkonyha”. Akik most kimaradnak, azok körülbelül 
egy évet csúszhatnak.  
A következő napokban arra kérek mindenkit, hogy fogadják szeretettel azokat az 
embereket, akik kérdezőbiztosként menni fognak. Ha úgy gondoljátok, hogy ti is hozzá 
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tudtok ehhez járulni, mint önkormányzat, akkor mérjétek fel, kérdezzétek meg az 
embereket, hogy mit gondolnak erről.  
 
R a j o s   István Mezőhegyes alpolgármestere: A előző képviselő-testületi ülésünkön, 
amikor felvezettem a „népkonyhának” a jelentőségét, lehetőségét, illetve azokat az 
információkat, amelyeket akár egy térségi ülésen is, valamint személyes beszélgetés 
alkalmával képviselő úrtól megtudtam, a testület még egy szociális hálóra hivatkozva, a 
saját szociális hálóját féltve az egyéni segítségnyújtás és gondozás keretét próbálta ezzel 
védeni. Ketten maradtunk, akik elmondtuk, hogy amit az előző társulási ülésen is 
felvetettünk, hogy egy városi rendezvény alkalmával, amikor a civil szervezeti 
összefogással meg tudjuk vendégelni a város lakosságát, akkor igen nagy érdeklős van 
rá. Maga a felmérés nagyon fontos tényező. Hogyha az önkormányzat nem áll mellé, 
akkor legalább civil szervezeti szinten tudjuk elindítani ezt a segítségnyújtást. Tudjuk, 
hogy Mezőhegyes városában, mint ahogy minden egyes településen vannak olyan 
emberek, akik igen is igénybe vennék ezt a szolgáltatást. Ott ültem az első alkalommal, 
amikor magának a Calendula tervnek, szövetségnek a neve kitalálásra került és örülök, 
hogy benne lehettem ebben munkacsoport tagságban is és meg egy vezetői lehetőség is 
adódott számomra. Nincs megfelelő tájékoztatás, minden egyes alkalommal, amikor 
beszélek erről, akkor úgy néznek az emberre, mintha valami víziókat próbálnál 
elővezetni. Tegnap volt Mezőhegyesen egy átadás, közfoglalkoztatotti program keretén 
belül, ahol megköszöntem Simonka György képviselő úrnak a közösségi oldalon, hogy 
lehetőséget biztosított a térségnek, Dél-Békésnek és nekünk, mint településvezetőknek 
az összefogásra. Ugyanezt megerősítette az Államtitkár úr is, hogy ez egy példaértékű 
összefogás volt. Ezt az összefogás nem másnak köszönhető, mint Képviselő úrnak, 
hogy kitalált egy olyan lehetőséget, egy olyan programot, amellyel össze tudtak fogni 
ezek a települések. Ha minden téren, minden szinten ott vagyunk és ezt már jól is 
kommunikáljuk, akkor úgy gondolom, hogy az eredmények magukért beszélnek és 
jönnek.  
 
M a r j a i   János Battonya polgármestere: Egy tömeget megmozdítani mindig időbe 
telik. Battonyán 39 olyan kismama van, akik kapják ezt a segélycsomagot. Már többször 
megnéztem, hogy hogyan veszik ezt át. Tehát a tömeget megmozdítani mindig nehéz, 
míg a rendszer beáll, időbe telik. Ugyanez vonatkozik a szünidei étkeztetésre is, mert 
akkor már nem a gyermek jön, hanem a szülő. Ezt a kört is szűkíteni kellett, mert 
többen ezt másképp értelmezték. Folyamatosan kell a lakosságát tájékoztatni.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Az emberek tényleg kételkednek. 
Pályázatokkal kapcsolatban, kértem a szakemberektől, illetve akik készítik a marketing 
anyagokat, egy látványtervet és a következő hetekben már rendelkezésre tudjuk 
bocsátani. A „zöld város rehabilitáció” azt jelenti, hogy egy szabadtéri kondi parkod 
lesz, ahová ki tudsz menni és egy igazi közösségi térré tud válni, amivel az egész 
település arculatát meg lehet változtatni. Hogy az óvodát felújítjuk az nem azért fontos, 
hogy az épület szebb legyen, hanem azért hogy abban az épületben olyan fejlesztő 
foglalkozásokat lehessen megtartani, mint például Békéscsabán, Orosházán, Gyulán 
vagy Szegeden.  
Ez a kérdőív teljesen más, mint egy szórólap. A szórólapot átlapozzák, de a kérdőív 
kitöltésével tudatosul, szembesül a dolgokkal. A kérdőív más információt fog nyújtani.  
Mezőhegyessel kapcsolatban annyit mondanék, hogy a majorokban élnek a szegényebb 
emberek, ott szorulnánk rá erre az étkeztetésre, ott örülnének ennek igazán.  
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