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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. március 9-
én 9 órai kezdettel megtartott soros ülésén.  

 
 
Az ülés helye: Battonyai Polgármesteri Hivatal nagyterme 

Battonya, Fő u. 91. 
  
 
Jelen vannak:    Varga Gusztáv  Mezőkovácsháza polgármestere  
  Dr. Nagy Béla   Medgyesegyháza polgármestere  
 Pál-Árgyelán Elvira Pusztaottlaka polgármestere 
 Fehérné Andorka Ildikó Dombiratos polgármestere            
 Dús Ildikó   Magyardombegyház polgármestere 

Sódarné Varga Gyöngyi  Magyarbánhegyes polgármestere 
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  

 Dr. Varga Lajos  Dombegyház polgármestere 
 Pelle István     Nagykamarás polgármestere  
 Rajos István   Mezőhegyes alpolgármestere 

Restály László    Medgyesbodzás alpolgármestere  
Vajda Norbert   Végegyháza polgármestere 

                 
   
Jelen volt még: Simonka György országgyűlési képviselő  

Béni Attila Járási Hivatal hivatalvezetője  
Dr. Szilbereisz Edit jegyző, munkaszervezet vezetője 
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 
Baukó Lászlóné 
Bontovics Krisztián 
Szél Adrián bizottsági tagok 
Kézi Zoltán Békés Takarék Kereskedelmi Ügyvezető igazgató 
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Kelemen Rita Mezőkovácsháza és Medgyesegyháza környék 
régióvezető Békés Takarék 

Bodorló Borbála Közösségi Misszió Alapítvány vezetője 
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Köszöntöm az ülésünkön megjelent Társulási Tanács 
tagjait, Simonka György országgyűlési képviselő urat, Dr. Szilbereisz Edit 
munkaszervezet vezetőjét valamint a meghívott vendégeket.  
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 18 tagjából 18 fő jelen van.  
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Marjai János Battonya polgármesterét 
megválasztani. 
 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 18 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 

17/2018. (III. 9.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2018. március 9-i soros ülésén készült 
jegyzőkönyve hitelesítésére Marjai János Battonya 
polgármesterét megválasztotta.  
 

 
V a r g a    Gusztáv elnök: A DÉMÁSZ vezérigazgatójával Bally Attila úrral még 
folynak az egyeztetések. Ezt az ülést nem tudta elvállalni. Elküldtem számára a Tanács 
munkatervét, hogy válassza ki a neki megfelelő időpontot a tájékoztatójának a 
megtartására.  
 
Javaslom, hogy vegyük le napirendről a 2. sz. napirendi pontot. 
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 18 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Napirend levétele 
 

18/2018. (III. 9.) sz. TT. határozat 
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa 2018. március 9-i soros, nyílt ülésén szereplő 2. 
sz. napirendi pontot levette. 

 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Kérem, aki ezzel a módosítással egyetért a napirendi 
pontokkal, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 18 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása  
 

19/2018. (III. 9.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa 2018. március 9-i soros, nyílt ülése napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1.) Tájékoztató a Takarékszövetkezetek átalakulásáról és 

a Békés Takarék működéséről  
 Előadó: Kéri Zoltán Kereskedelmi ügyvezető igazgató   

 
3.) A 4434. számú út fejlesztésének kezdeményezése 
 Előadó: Varga Gusztáv elnök  

     
4.) A Battonya – Mezőkovácsháza – Végegyháza – 

Mezőhegyes kerékpárút megépítése 
 Előadó: Varga Gusztáv elnök  
 

5.) Területfejlesztési menedzser beszámolója 
tevékenységéről  

 Előadó: Kálmán András területfejlesztési menedzser  
 
6.) Együttműködési megállapodás módosítása  
 Előadó: Dr. Szilbereisz Edit jegyző  

 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztató a Takarékszövetkezetek átalakulásáról 

és a Békés Takarék működéséről  
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Kézi Zoltán Kereskedelmi ügyvezető igazgató  
 
  
V a r g a   Gusztáv elnök: Szeretettel köszöntöm Kézi Zoltán kereskedelmi ügyvezető 
igazgató urat a Békés Takaréktól. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Már 
korábban, mikor a Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet beolvadt a Szarvasi 
Takarékszövetkezetbe, akkor már tartottunk egy megbeszélést. Ezen a megbeszélésen a 
Szarvasi Takarékszövetkezetnek az ügyvezetője elmondta, hogy várhatók még további 
egyesülések. Békés megyében ez az egyesülés megtörtént. Békés megyében működő 5 
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már nagyobb Takarékszövetkezet, Békés Takarék néven Békéscsabai központtal 
egyesült. Minden településünkön jelen van a Takarékszövetkezet, és úgy gondolom, 
hogy emiatt fontos, hogy megismerjük a tevékenységüket.  
 
Átadom a szót Kézi Zoltán ügyvezető igazgató úrnak. 
 
A tájékoztató csatolva van a jegyzőkönyv mellé.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Mi most a Calendula Terv megvalósításán dolgozunk. 
Ennek pontosan az a célja, hogy a szolgáltatások színvonala, melyek itt vannak a 
térségben, lehetőleg ne csökkenjenek. Arra kérem Önt, hogy nagyon körültekintően 
tárgyalja meg a polgármester kollegáimmal azt, hogy ha a településen valamilyen 
beavatkozást terveznek. Van egy szövetségünk, a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség, mely 
a Calendula Tervet gondozza. Javaslom önnek, hogy ebbe akár a Takarékszövetkezet is 
beléphetne. Nekünk pont egy olyan programpontunk van, ahol úgynevezett fizetési 
pontokat telepítünk le a vállalkozásokhoz.  
 
Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Köszöntök mindenkit a Társulási 
ülésen.  
 
Először is szeretném elmondani, hogy elfogadhatatlannak tartom azt, ha egyetlen egy 
fiókot is bezárnának itt Dél-békésben. Javaslom, hogy az egyebek napirendi pontban 
erre vonatozóan hozzunk határozatot. Az, hogy erősödni fognak, az vélhetően reális 
célkitűzés, de ez annak köszönhető, hogy a vidéki beágyazottság, melyről ön is beszélt 
az előzőekben a Takarékszövetkezetek nagyon jól kidolgozták. A Kevermesi 
Takarékszövetkezet nagyon jól működött. Ő volt az ország egyik legeredményesebb 
Takarékszövetkezete. Ha emberarcúvá akarják tenni, akkor emberarcúbbá nem tudják 
tenni, mint amilyen volt. Sok embertől hallom, hogy elhagyják a Takarékszövetkezetet, 
kisebb és nagyobb gazdák. Vannak olyan ügyek, melyeket felküldenek Békéscsabára. 
Amely ügyek felküldésre kerülnek, azok lelassulnak. Szeretném kérni a polgármester 
kollegákat, hogy fogalmazzunk meg egy határozatot, mely két pontból álljon. Egyrészt 
ragaszkodunk ahhoz, hogy minden fiókunk nyitva maradjon. Ha fiókot akarnak bezárni, 
azt tegyék máshol, ne itt. Nem tudom, hogy hogyan áll fel a Takarékszövetkezeteknek 
az elnöksége, de azért voltak biztonságban az itteni emberek, mert ismerték őket. 
Vélelmezem, hogy a mi térségünkből olyan sokan nem szólalhatnak fel az Önök 
gyűlésén. Szeretném kérdezni, hogyan áll fel az elnökségi rendszer és a mi térségünket 
ki képviseli? 
 
K é z i    Zoltán ügyvezető igazgató: A Békés Takarék Szövetkezet esetében 7 tagú 
igazgatóság van. A 7 tagú igazgatóság elnöke egyben a Békéscsabai 
Takarékszövetkezet elnöke, Zsibrita Lászlóné, és persze tagjai is vannak.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Érdemes lenne minden térségből egy 
olyan embert meghívni, akit folyamatosan képviselőként tekinthetnénk. Legalább a 
mindenkori Kistérség elnökét hívják meg az elnökségi ülésre, még ha nem is 
tanácskozási joggal, hanem részvételi joggal. Azt gondolom, ha nem ülünk, annál az 
asztalnál ahol döntenek a fejünk felett, akkor könnyedén bezárják valamelyik fiókunkat. 
Azért hoztuk létre a Calendula Tervet, hogy közösen tudjuk megfogalmazni a 
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problémáinkat. Ha nem vagyunk ott, akkor félő, hogy meghoznak olyan döntést, amit 
szeretnénk elkerülni. A javaslatainkat pedig küldjük meg az elnökségnek.  
 
K é z i     Attila ügyvezető igazgató: Természetesen ezeket a döntéseket meglehet 
hozni, ezek segítik a mi munkánkat is. Nekünk is nagyon fontos a vidék. Nagyon fontos 
az, hogy a vidéki társadalom és azok az ügyfelek, melyeket kiépítettünk azok 
megmaradjanak a számunkra. Én magam is lassan két évtizede vagyok a szektorban. Én 
sem vagyok elnökségi tag. Azt viszont szeretném kiegészíteni, hogy magában a 
Takarékszövetkezet legfontosabb döntéshozó szervében, a küldött gyűlésben a tagok 
vannak jelen. A 80 fős küldött gyűlésből az 5 Takarékszövetkezet 16 fővel van jelen. 
Jelenleg 5 önkormányzattal vagyunk kapcsolatban. Közös gondolkodásra van szükség a 
jövőben.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Köszönöm a válaszát. 16 küldött nem 
ér fel egy elnökségi taggal, és 32 küldött sem ér fel egy elnökségi taggal. Nem vagyunk 
jelen, nem ülünk az asztalnál, be fogják zárni a fiókjainkat. Ha ön beszélt az 
emberarcúságról, akkor beszéljünk arról is, hogy van szolidaritás is. Ha nem elég érvvel 
támasztottam alá, mert nem vagyok szakember, akkor alátámasztjuk politikai érvvel 18 
polgármesternek majd a döntése vagy ér annyit vagy nem. Illetve ha szükséges, akkor a 
Calendula Szövetség meg fogja tárgyalni, és a szakemberét fogja felkérni arra, hogy 
szakmai érvekkel is támasszák meg. Minimum veszíteni fognak partnereket. 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás is a 
Takarékszövetkezetnél vezeti a számláját. A pályázatoknak a költségvetése is a 
Takarékszövetkezeten keresztül folyik. Vannak a térségünknek is jó pályázatai.  
 
N a g y    Béla Medgyesegyháza polgármester: Nagy érdeklődéssel hallgattam az 
előadását, tanulságos volt. Nem vagyok benne biztos, hogy mindent jól értettem. A 
szemembe a takarékszövetkezet a szövetkezés elve egészen más, mint amit ön itt 
elmondott. Ön azt mondta, hogy Budapesten majd meg fogják mondani. Akkor ez, hogy 
is van, hol születnek a döntések, milyen döntési mechanizmus van önöknél, milyen 
szintig születnek helyben a döntések. Az ön helyében azt mondtam volna erre, hogy 
igen jelenleg 5 önkormányzattal vagyunk kapcsolatban szilárd célkitűzésünk, hogy az 
önkormányzatok felé olyan pénzügyi termékkel lépünk fel, mely vonzó lehet az 
önkormányzatok számára. Mert egyébként nyitottak vagyunk ilyenre. Valóban kevés 
súllyal rendelkezünk a jelenlegi üzletmenetben. Tisztelettel kérdezem, hogy vannak-e 
ilyen irányú elképzelései, üzleti szándékaik, hogy ezt a fajta viszonylag szűk 
önkormányzati szegmenst valamilyen módon előnyös ajánlatokkal, termékekkel 
bővítsék. Azt is értem, hogy önök a szervezeti struktúra létrehozásához felmérik a 
megyének a gazdasági potenciáját, nyilvánvaló, hogy ahol növekvő ott fejleszteni 
fognak. A körnek a vizsgálata akkor lenne egész, ha azt is mondaná az igazgató úr, 
hogy mit kívánnak tenni. Hiszen egy pénzintézetnek vannak és lehetnek és kell is, hogy 
legyen elképzelése, hogy mit tehet ahhoz, hogy legyen gazdasági élénkülés, fellendülés. 
Ajánlat adás még nem történt. Én már 24 éve vagyok polgármester, de még olyannal 
nem találkoztam, hogy engem a Takarékszövetkezeti struktúrából valaki felkeresett 
volna és ajánlatot tett volna.  
 
K é z i    Zoltán ügyvezető igazgató: Függ attól, hogy milyen jellegű döntést hozunk. 
Döntés az igazgatóság kezében van, a hiteldöntés helyben, megyében történik. A 
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Kondorosi Takarékszövetkezet teljesen jól működik. Önkormányzati befektetést is 
tudunk támogatni. Nem kis költségvetésű települések a partnereink.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Képviselő úr két határozati javaslatot terjesztett elénk. Most 
is szavazhatunk róla. Az 1. sz. határozati javaslat arról szólna, hogy a Társulási Tanács 
meghallgatva az ügyvezető igazgató úrnak a tájékoztatóját kinyilvánítja azt az akaratát, 
hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy Dél-békésben, Mezőkovácsházi Járásban minden 
Takarékszövetkezeti fiókunk megmaradjon és egy se zárjon be. Ezt el fogjuk küldeni a 
Takarékszövetkezetnek.  
 
Kérem, aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 18 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Takarékszövetkezeti fiókok megmaradása  
 

20/2018. (III. 9.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa, mint a térség települési önkormányzatinak 
reprezentatív szerve, kinyilvánítja azon véleményét, hogy 
ragaszkodik ahhoz, hogy Dél-Békésben, a 
Mezőkovácsházi Járásban a Békés Takarék minden 
takarékszövetkezeti fiókja megmaradjon és egy se 
kerüljön bezárásra.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv elnök  
 

 
S i m o n k a     György országgyűlési képviselő: Azt gondolom, hogy a döntési 
mechanizmusban jelen pillanatban hátrányban lehetünk, nem látjuk, hogyan fog ez 
működni. Ezért a Kevermesi Takarékszövetkezet területéről legyen 1 fő delegált akit 
hívjanak meg az elnökségbe. Az ülésekre pedig vagy a mindenkori kistérség elnöke, 
vagy a Kevermesi polgármester kerüljön meghívásra.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Kérem, aki egyetért az előzőekben elhangzott, úgynevezett 
2. sz. határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 18 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Takarékszövetkezeti elnökségbe delegálás, ülésekre meghívás kérése 
 

21/2018. (III. 9.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa dönt arról, hogy indítványozza a Békés Takarék 
felé, hogy a szövetkezet elnökségébe kerüljön 1 fő 
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delegált a volt Kevermesi és Környéke 
Takarékszövetkezet területéről is, valamint az elnökségi 
üléseken tanácskozási joggal meghívásra kerüljön vagy a 
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás elnöke, vagy 
Kevermes Község polgármestere.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv elnök  

 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 4434. számú út fejlesztésének kezdeményezése 
   
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök  
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Ismerteti az előterjesztést.  
 
Együttes bizottsági ülésen megtárgyalásra került az előterjesztés, kérem, javaslatát 
ismertetni.  
 
P e l l e    István Nagykamarás polgármestere: Együttes bizottsági ülésen a bizottságok 
megtárgyalták az előterjesztést és támogatja a határozati javaslatot. Még az is 
megfogalmazódott a bizottsági ülésen, hogy a dinnyés utak átmeneti szakaszainak 
bejezése valamilyen úton módon, kerüljön betervezésre. Annyira veszélyes útszakaszok 
lettek, hogy már az életeket is veszélyeztetik. Ez ügyben valamit tenni kellene.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Dr. Varga Lajos Dombegyház polgármestere vetette fel, 
hogy a szakaszokról nem tudnak fent Budapesten, amit leegyeztetett országgyűlési 
képviselő úr, hogy a dinnyés út szakaszai. Képviselő úrral jelen voltam az egyeztetésen. 
De megerősíthetjük, hogy szerepeljen ebben a tervben.  
 
D r. V a r g a    Lajos Dombegyház polgármestere: A dinnyés útnak a településen belül 
lévő szakaszai teljesen le vannak amortizálódva. A közlekedés életveszély.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Lehet, hogy nem dinnyés útként 
ismerik ezt az utat. A dinnyés útnak benne vannak a belterületi szakaszok és minden 
olyan útszakasz, ami nem önkormányzati útvonal, hanem a közterület fenntartó 
kezelésében van. Az igaz, hogy Nagykamarás, Almáskamarás és Kunágota közötti 
útszakasz nincs benne. Az is igaz, hogy a Medgyesegyháza és Mezőkovácsháza szakasz 
nincs benne, valamint a Gyula – Kétegyháza – Medgyesegyháza útszakasz sincs benne. 
Ami még benne van pluszba az a Csabaszabadit összekötő útszakaszoknak az a három 
darabja, ami Csabaszabadi – Medgyesegyháza - Medgyesbodzási kereszteződésig tart. 
Erről március 19-én fogok sajtótájékoztatót tartani. Munkaterület átadás lesz, 
Switelszky fogja elkezdeni a munkát. Ami nincs benne, az a Medgyesegyháza – 
Mezőkovácsházi szakasz, melyre nagyon ráférne és rettentően forgalmas út. Egyik sem 
éri el azt a számot, amit a megyének más pontjai elérnek. Azok is nagyon rossz 
állapotban vannak. Minden út rossz állapotban van Magyarországon. Szeretnénk 
kinyitni a 47-es út kiszélesítésével több ponton kell megközelíteni a román határt. A 
sorrendiséget be kell tartani! 
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V a r g a     Gusztáv elnök: Köszönjük szépen. A kérésünk arra vonatkozik, hogy ez 
belekerüljön a 2019-2020-as fejlesztési tervekbe. Az sem valósul meg mind. De ami 
nincs benne, az biztosan nem fog megvalósulni. A megyei fejlesztési keret, melyről a 
megyében döntenek, azokból ezek az apró néhány 100 méteres szakaszok 
megvalósulhatnak. A dinnyés út mellett úgy láttam, hogy azért elfogadta és elkötelezett 
iránt a Megyei Közútvezetése is, és ebben benne vannak olyan szakaszok, mint a 
Kunágota és Magyarbánhegyes kereszteződés közötti útszakasz. 
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Ami még nem volt benne az 
Pusztaföldvár és Orosháza között volt. Valamint Csabaszabadinál kifelejtettek egy 500 
méteres útszakaszt. Javaslom, hogy következő társulási ülésre kerüljön vissza.  
 
R a j o s    István Mezőhegyes alpolgármestere: Mivel felmerült az a lehetőség, hogy 
lesz még egy tárgyalás ennek a dolognak, akkor Mezőhegyes két alkalommal is érintett 
volt egy 3 km-es útszakasznak a felújítása kapcsán. Benne volt még Medgyesegyháza és 
Mezőkovácsháza valamint Gyula és Kétegyháza közötti útszakasz kapcsán a 3 km-es 
útszakasznak a felújítása. A következő tárgyalásban kérném, hogy vegyük elő a 3 km-es 
útszakaszt.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Most amire lehetőségünk van és 
bíztatást kaptunk az a Medgyesegyháza és Mezőkovácsháza közötti útszakasz felújítása.  
Ezt követően össze kell hívni egy megbeszélést, melyre meg kell hívni Virág Mihály 
urat, ő meghívja az apparátusát, aki azt fogja mondani, hogy a legutolsó mérések 
alapján ilyen és ilyen. Ott meg kell fogalmazni egy olyan dolgot, mint most 
megfogalmazott Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza Kunágotával és 
Magyarbánhegyessel közösen és ide kell hozni támogatóan. Ha valóban akarunk ilyet, 
annak nincs semmilyen akadálya, valamikor össze kell hívni egy megbeszélést, azok a 
települések, melyek ebben érintettek vegyenek részt.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Keresni fogom Pelle István polgármester urat, hogy a 
bizottság készítse elő ezt a tanácskozást. A kész tervek pedig visszakerülnek majd a 
Társulás elé.  
 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 18 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: 4434. számú út fejlesztésének kezdeményezése 
 

22/2018. (III. 9.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a kistérség közlekedési feltételeinek javítása 
érdekében támogatja, hogy a 4434. jelű országos közút 

Medgyesegyháza településhatár - Mezőkovácsháza 

körforgalom közötti szakaszának felújítása kerüljön bele 

a 2019. évi közútfejlesztési, illetve közlekedésfejlesztési 

programokba. 
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Felhatalmazza az elnököt, hogy erről az illetékes 
közútkezelő szervezetet tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 

 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Battonya – Mezőkovácsháza – Végegyháza – 

Mezőhegyes kerékpárút megépítése 
  
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök  

 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Együttes bizottsági ülésen megtárgyalásra került az 
előterjesztés, kérem, javaslatát ismertetni.  
 
P e l l e    István Nagykamarás polgármestere: Együttes bizottsági ülésen a bizottságok 
megtárgyalták az előterjesztést és támogatja a határozati javaslatot. 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 18 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Battonya–Mezőkovácsháza–Végegyháza–Mezőhegyes kerékpárút megépítése 
 

23/2018. (III. 9.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a kistérség kerékpáros közlekedési feltételeinek 
javítása érdekében támogatja, hogy a 4443. és a 4434. jelű 

országos közutak Battonya Országhatár - Battonya - 

Mezőkovácsháza - Végegyháza - Mezőhegyes 

szakaszainak mentén új kerékpárút építése kerüljön bele 

a 2019. évi közútfejlesztési, közlekedésfejlesztési 

programokba. 
 
Felhatalmazza az elnököt, hogy erről az illetékes 
közútkezelő szervezetet, illetve minisztériumi intézményt 
tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
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V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A területfejlesztési menedzser beszámolója 
tevékenységéről 

  
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Kálmán András területfejlesztési menedzser 
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Együttes bizottsági ülésen megtárgyalásra került az 
előterjesztés, kérem, javaslatát ismertetni.  
 
P e l l e    István Nagykamarás polgármestere: Együttes bizottsági ülésen a bizottságok 
megtárgyalták az előterjesztést és támogatja a határozati javaslatot. Nagyon jó 
egészséget kívánunk Andrásnak és még nagyon sok ilyen emberre lenne szükségünk 
Dél-Békésben.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 18 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Területfejlesztési menedzser beszámolójának elfogadása 
 

24/2018. (III. 9.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a területfejlesztési menedzser tevékenységéről 
szóló beszámolót megtárgyalta, az abban foglaltakat 
elfogadja. 

 
 
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Együttműködési megállapodás módosítása 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Dr. Szilbereisz Edit munkaszervezet vezető 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Ezt vettük le napirendről korábban azért, mert nem 
támasztotta alá véleményetek szerint Andrásnak a tájékoztatója. Az volt a kérésünk, 
hogy mivel a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalban saját erőből az ott dolgozóknak 
10% + 5%-al emeltük a bérét. András, aki ugyanebben a munkaszervezetben tag, 
kérjük, hogy járuljon hozzá a Társulási Tanács, hogy neki is emeljük. A pályázatokért 
befolyt összeg erre fedezetet nyújt, tehát nem emeli az önkormányzatok hozzájárulását. 
 
Együttes bizottsági ülésen megtárgyalásra került az előterjesztés, kérem, javaslatát 
ismertetni.  
 
P e l l e    István Nagykamarás polgármestere: Együttes bizottsági ülésen a bizottságok 
megtárgyalták az előterjesztést és támogatja a határozati javaslatot.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
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véleménye? 
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért határozati javaslattal, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 18 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Polgármesteri Hivatallal kötött Együttműködési megállapodás módosítása 

 
25/2018. (III. 9.) sz. TT. határozat 

 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Társulás munkaszervezeti feladatainak 
ellátására a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatallal 
kötött Megállapodást a határozat melléklete szerinti 
tartalommal módosítja.  

 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a megállapodás 
módosítását aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Javaslom, a 7. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a LEADER 

pályázat benyújtása tárgyában készült. 
 
Mindannyiunk előtt ismert, hogy a Kertészek Földje Akciócsoport kiírta az idei évi 
pályázatait. Turisztikai pályázatra 2 millió Ft és kis értékű eszközbeszerzésre 300.000 Ft 
értékben a Többcélú Kistérségi Társulás is nyújtott be pályázatot. Azt gondoltuk, hogy 
olyan eszközökre, melyeket egymásnak szoktunk kölcsön adni, mert senkinél sincs elég, 
pl.: sörpad, sátor, stb. Annak a településnek bocsátanánk rendelkezésére, akinek éppen 
kell a programjához. 
 
Együttes bizottsági ülésen megtárgyalásra került az előterjesztés, kérem, javaslatát 
ismertetni.  
 
P e l l e    István Nagykamarás polgármestere: Együttes bizottsági ülésen a bizottságok 
megtárgyalták az előterjesztést és támogatja a határozati javaslatokat.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az előterjesztésben szereplő 1 sz. 
határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 18 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Turisztikai célú eszközbeszerzésére pályázat benyújtása 
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26/2018. (III. 9.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a LEADER helyi akciócsoportok által 
meghirdetett helyi felhívások keretében 1. célterület VP6-
19.2.1.-49-6-17 kódszámon a turisztikai célú 
eszközbeszerzésére pályázat benyújtásáról dönt. 
A pályázat összköltsége 2.200.000 Ft, melynek 10 %-os 
önerejét, bruttó 220.000 Ft-ot biztosít az általános célú 
tartalék terhére. 
 
A Társulási Tanács meghatalmazza az elnököt a pályázati 
dokumentáció aláírására és a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 
 

V a r g a     Gusztáv elnök: Kérem, aki az előterjesztésben szereplő 2. sz. határozati 
javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 18 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Rendezvényasztalok beszerzésére pályázat benyújtása 
 

27/2018. (III. 9.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a LEADER helyi akciócsoportok által 
meghirdetett helyi felhívások keretében 1. célterület VP6-
19.2.1.-49-4-17 kódszámon a rendezvényasztalok 
beszerzésére pályázat benyújtásáról dönt. 
A pályázat összköltsége 330.000 Ft, melynek 10 %-os 
önerejét, bruttó 33.000 Ft-ot biztosít az általános célú 
tartalék terhére. 
 
A Társulási Tanács meghatalmazza az elnököt a pályázati 
dokumentáció aláírására és a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
B e j e l e n t é s e k  
 
S i m o n k a     György országgyűlési képviselő: A Calendula Szövetség keretén belül 
talált magára az a három-négy professzor, köztük Dr. Karsai József, akik kifejlesztettek 
egy olyan technológiát, amelynek köszönhetően sok embernek az életét megmenteni.  
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Megérkezett az ülésre Dr. Tolnay Péter megyei alelnök. 

 
Miniszterelnök úr bejelentette, hogy lesz ,,Modern falu program” is. Tőlünk kérték be 
először, hisz a miénk volt az első olyan program, amit kidolgoztunk, tehát vélhetően a 
Calendula Terv folytatódni fog. Ebbe nagyon sok minden bele fog tartozni.  
 
Felmértük a településeken élők gondolatait, hogy mennyit tudnak a Calendula Tervről, 
milyen üzenetei vannak, mit kívánnak, és mire gondolnak. Kiderült számunkra, hogy 
egészen másképp gondolkodnak, mint ahogy mi gondoltuk. A Calendula kártya 
leginkább az időseket foglalkoztatja és várják már a bevezetését.  
 
A legutóbbi üléskor a népkonyháról illetve a Calendula kártyáról hallhattunk 
beszámolót. A népkonyha nyárára be fog indulna jelen állás szerint. Bízzunk benne, 
hogy az épületeket helyre tudják hozni, melyek helyet fognak adni.  
 
A Calendula kártya nyárra be fog indulni és kiosztásra is kerül. Valamint tájékoztató 
fórumon szeretnénk az embereket tájékoztatni, hiszen vannak kérdések. A Közgyűlés a 
múlthéten olyan döntést hozott, hogy nem tudunk megszólítani egyben idős embert és 
fiatalembert ugyanazokkal a gondolatokkal. Két-két olyan fórumot tervezünk május 
hónapra, mely konferenciává válna, az egyik Mezőkovácsházán lenne, a másik pedig 
Orosházán.  
 
Legutolsó Közgyűlésünkön az Elnökség elfogadta 14 új tag felvételét, melyből 10 
önkormányzat és egyéb szervezet. Ennek a konferenciának az előkészítésére szeretnénk 
két munkamegbeszélést, március 14-én Mezőkovácsházán, a másik pedig március 26-án 
Orosházán. Arra kérek minden polgármestert, hogy hozzon magával 10 olyan idős 
korosztályból, generációból, helyi ügyeket jól ismerő, vélemény vezért, vagy közéleti 
életet vállaló személyt. A létszámot hétfőig kérem nekem jelezni. Még meglepetés 
vendéggel is készülünk az idős embereknek.  
 
Polgármester koromban nálunk be kellett zárni a házi segítségnyújtást, mert nem tudtuk 
finanszírozni. Elvira miután polgármester lett felvállalta, hogy annak ellenére beindítja 
a házi segítségnyújtást, hogy az önkormányzatnak a normatívája nem fedezi csak a 
felét, sok küzdelem árán mégis csak működteti a házi segítségnyújtást. Mi 
ragaszkodtunk hozzá, hogy önkormányzat vagy senki. De azt gondolom, hogy ma már 
ehhez nem tudnak ragaszkodni és egyházakhoz ragaszkodnak sokan. Sokan 
panaszkodtak, hogy a missziótól érkezett egy olyan információ, hogy a kiegészítő 
normatívájukat támogatniuk kellene az önkormányzatoknak. Ezért van jelen az ülésen 
Borbála.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Amiről a képviselő úr beszél, az egy kötelező 
önkormányzati feladat. Maga Mezőkovácsháza is megkereste már a Missziónak a 
vezetőjét, hogy nem tudnák-e átvenni a feladatot.  
 
Megkérem az Alapítvány elnökét, hogy tájékoztasson bennünket. 
 
B o d o r l ó    Borbála Közösségi Misszió vezetője : Nagyon szoros együttműködésre 
találtunk a településvezetőkkel  és a Calendula programmal együtt, hiszen közös célként 
fogalmazódott meg az idősek segítése és a mélyszegénységben élők felkarolása. Ennek 
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a gondolata volt a Népkonyhának a megteremtése ezeken a településeken. A borzasztó 
gyors és dinamikus együttműködésnek meg is lesz az eredménye és ezt szeretném a 
lehető legrövidebb időn belül foganatosítani. Megkaptuk a támogatást Kormányhivatali 
szinten is az engedélyeztetési eljárás beindítására. Ami azt eredményezte, hogy ezt az 
eljárást már a jövő héten meg szeretném indítani és biztosítani minden településen a 
népkonyhát. Ez egy olyan folyamat, melybe később is lehet csatlakozni.  
 
A házi segítségnyújtás kapcsán már 10 éves múltja van a Magyar Pünkösdi Egyháznak 
és több mint 50 településen tudunk szolgáltatást nyújtani. Nagyon büszke vagyok rá, 
hogy már 5 településen van feladat-ellátási szerződésünk. Ez az érintett 
önkormányzatoknak a költségvetését is csökkenti. Viszont befogadási eljárási rendszer 
van, melyben külön döntés szükséges, hogy ezt a működést finanszírozva meg tudjuk 
kezdeni. Ez ügyben szerettem volna tájékoztatást adni önöknek. Rengeteg strukturális 
változás van, ami azt vonja maga után, hogy a fenntartó jelenlegi működési formája is 
változhat. Ezt szeretnénk mi bővíteni, hogy a meglévő kapacitás elérhessen még több 
emberhez. Egy nyilatkozatra lesz majd szükség, melyet önökkel kell elfogadtatni.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Ezt a nyilatkozatot kérem megfogalmazni és a 
településeknek kiküldeni. Mi megszavazzuk, ha ezzel egyetért mindenki. Valóban nagy 
munkát végeznek. Nálunk, Mezőkovácsházán is sietni kell, hogy az épületen az általuk 
előírt munkálatokat megcsináljuk. Jól fogadták az emberek a Calendula terv keretében 
ezt a dolgot. Mezőkovácsháza szinten 16-18 millió Ft-ot spórolnánk meg évente, ha a 
Közösségi Misszió átvállalhatná a házi segítségnyújtás, szociális alapfeladatot és el 
tudná látni a feladatot. Úgy gondolom, hogy a többi településnél sem jön ki senki a 
normatívából.  
 
Köszönjük a tájékoztatását.  
 
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a nyilatkozatot a támogatásunkkal továbbítsuk, 
szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 18 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Pünkösdi Egyházi segítségnyújtási központok létrehozásának támogatása  
 

28/2018. (III. 9.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megtárgyalta a Közösségi Misszió által 
működtetett Humán Szolgáltató Központok tájékoztatását, 
és a Dél-békési településeken felmerülő, növekvő ellátási 
igények kielégítése érdekében támogatja a központoknak a 
házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás területen a 
személyi gondozásban ellátható személyek számának 
kapacitásbővítésére benyújtott, és a jövőben benyújtandó 
igényét.   
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv elnök  
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K u n    László Kaszaper alpolgármestere: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A 
TOP-os pályázatokkal kapcsolatosan szeretnék pár szót mondani. Mi már jeleztük a 
megye, Államkincstár és több hely felé, hogy a 100 %-ban támogatott pályázatoknak a 
többlet anyagi fedezete nálunk nem áll rendelkezésre. Az első projekt pályázatának a 
benyújtott anyagában 15 %-os eltérés jött ki. Nekünk ez több mint 20 millió Ft többlet 
kiadást jelent nekünk. Erre nekünk sajnos fedezetünk nincsen. Annál is inkább, mert 
vannak olyan pályázataink, melyeknek további önerős pályázatai vannak. Kérem, 
országgyűlési képviselő úr segítségét ebben, intézkedjen. Úgy gondolom, hogy nem 
csak bennünket érint, hanem több települést és várost. 
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Mindenhol ugyanez a probléma. 2015. 
évben benyújtott pályázatok 2015. évi költségvetéssel lettek elkészítve, akkor még 
1.000 és 2.000 Ft körül voltak az óradíjak és 30 %-40 %-kal voltak olcsóbbak az 
építőanyag árak. Közben eltelt 3 év. A Kistérség is keresse meg a megyét, az 
Államkincstárat, az irányító hatóságot, hogy a Kistérség minden településének 
problémát jelent az eltelt időben bekövetkezett árnövekmény. Akár oda is vezethet, 
hogy meghiúsíthatja a projekteknek a megvalósulását. Szükségünk van óvodákra, orvosi 
rendelőkre, kerékpárutakra és minden olyan projektre, melyet a települések már 
elnyertek, csak a kivitelezők nem akarják ennyiért vállalni, mert felmentek az árak. 
Adjanak segítséget. Orosháza, Békéscsaba, Békés és Gyula mind úgy fogadják el, hogy 
önerőt tesznek hozzá kivétel nélkül, de ők meg tudják tenni. De ilyen szegény vidéken, 
mint ahol mi élünk, ezt nem tudjuk megtenni. Mindenképpen adjanak választ arra, hogy 
mit tegyünk ebben a helyzetben, 10 % és 20 %-kal magasabb árak jelentkeznek. 
Beszélnek a Kincstárban olyan dologról is, hogy a visszahulló forrásokban esetlegesen 
ezt majd ki lehet pótolni. Nem látunk világosan és tisztán. Többen kérdezték, hogy most 
mi a teendő, nem tudom rá a választ. Azt gondolom, ha a Kistérség polgármesterei 
ugyanígy gondolják, akkor hatalmazzanak fel engem, hogy járjak el ez ügyben az 
irányító hatóságnál valamint a Kistérség írjon egy levelet a megyének illetve a 
Kincstárnak, adjanak tanácsot, hogy mit tegyünk. Fenyegetnek már bennünket október 
30-i véghatáridővel, 75 %-os teljesítéssel. Kérést fogalmazzunk meg kérdésekkel, az 
irányomban, a Kincstár, a megye és az irányító hatóság irányában.  
 
V a r g a     Gusztáv elnök: Köszönjük szépen. Mezőkovácsházán visszajött a szociális 
intézményünkre kiírt közbeszerzés 42 millió Ft-unk van rá és 72 millió Ft-os volt a 
legjobb árajánlat. Természetesen elutasítottuk. Voltam egy sajtó reggelin az OTP-nél, az 
OTP munkatársai Mezőkovácsházának azt jelezték előre, hogy nekünk 360 millió Ft 
saját erőre lenne szükségünk a pályázatokhoz. Ennyi pénze sosem lesz 
Mezőkovácsházának. Azt mondták, hogy talán hitelt majd lehet rá felvenni, garancia 
nélkül. De sajnos fedezetet sem tudunk felajánlani, hiszen mindenki foglalt. Jogosak a 
kérdések, melyeket felvetett Kaszaper alpolgármestere, illetve az országgyűlési 
képviselő úr.  
 
Kérem, aki egyetért azzal, hogy hatalmazzuk fel országgyűlési képviselő urat, járjon el 
ez ügyben az irányító hatóságnál, valamint a Kistérség írjon kérést a megyének illetve a 
Kincstárnak kérdésekkel, hogy adjanak tanácsot, mit tegyünk ezekben az ügyekben, 
szavazza meg. 
 
 



16 
 

 
 
 
 
 
 


