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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. április 13-
án 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  

Farkas Sándor   Nagybánhegyes polgármestere  
 Fehérné Andorka Ildikó Dombiratos polgármestere            

Kurilla-Simon Annamária Kaszaper alpolgármestere  
Lantos Zoltán   Kevermes polgármestere 
Magyar Zsolt István Kisdombegyház polgármestere 

   Marjai János   Battonya polgármestere 
Mazán Attila  Almáskamarás polgármestere  

 Pelle István     Nagykamarás polgármestere  
 Rajos István   Mezőhegyes alpolgármestere 

Sódarné Varga Gyöngyi  Magyarbánhegyes polgármestere 
Süli Ernő    Kunágota polgármestere 
Vajda Norbert   Végegyháza polgármestere 
Varga Gábor Medgyesbodzás alpolgármestere  

 
 
Távolmaradását bejelentette:  
 Pál-Árgyelán Elvira Pusztaottlaka polgármestere 
 Dús Ildikó Magyardombegyház polgármestere 
 Dr. Varga Lajos  Dombegyház polgármestere 
 
 
Jelen volt még: Simonka György   országgyűlési képviselő  

Béni Attila   Járási Hivatal hivatalvezetője  
Dr. Szilbereisz Edit  jegyző, munkaszervezet vezetője 
Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 
Bontovics Krisztián  bizottsági tag 
Virág Attila   Városökológiai Bt. ügyvezetője  



2 
 

 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Köszöntöm az ülésünkön megjelent Társulási Tanács 
tagjait, Simonka György országgyűlési képviselő urat, Béni Attila Járási Hivatal 
hivatalvezetőjét, Dr. Szilbereisz Edit jegyző asszonyt, valamint a meghívott vendégeket.  
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 18 tagjából 14 fő jelen van. Dr. Nagy Béla 
Medgyesegyháza polgármestere érkezése későbbre várható. Pál-Árgyelán Elvira 
Pusztaottlaka polgármestere, Dús Ildikó Magyardombegyház polgármestere és Dr. 
Varga Lajos Dombegyház polgármestere távolmaradását bejelentette.  
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Marjai János Battonya polgármesterét 
megválasztani.  
 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 

30/2018. (IV. 13.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2018. április 13-i soros ülésén készült 
jegyzőkönyve hitelesítésére Marjai János Battonya 
polgármesterét megválasztotta.  

 
V a r g a    Gusztáv elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok 
megtárgyalását.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása  
 

31/2018. (IV. 13.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa 2018. április 13-i soros, nyílt ülése napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1.) A Társulás 2017. évi zárszámadásának és 

pénzmaradványának elfogadása 
 Előadó: Varga Gusztáv elnök 
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2.) Beszámoló a Társulás tagönkormányzatai 2017. évi 
belső ellenőrzéseinek tapasztalatairól 
Előadó: Belső ellenőrzést végző szervezet képviselője 

 
3.) Városökológia Bt. tájékoztatója 

Előadó: Virág Attila ügyvezető 
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Az elmúlt ülésünk óta két választás is volt a térségünkben 
illetve Magyaroroszágon. Kaszaperen polgármestert választottak, ahol Kun László lett a 
polgármester. Gratulálok polgármester úrnak. A februári ülésen módosítottuk a 
Társulási megállapodást, azért mert hogy Kaszapernek az akkori polgármestere már 
nem vett részt a munkában és ezért a bizottsági tagsági helyeket másképpen osztottuk. 
A kaszaperi önkormányzat határozatban kérte, hogy Kaszaper továbbra is kapjon 
képviseletet valamelyik bizottságban. Erről a júniusi társulási ülésre előterjesztés fog 
készülni.  
 
Az elmúlt vasárnap volt az országgyűlési képviselő választás, ahol Simonka György 
képviselő urat megválasztották országgyűlési képviselőnek. Gratulálok képviselő úrnak. 
Nagyon sok munkát végzetünk közösen, remélem, hogy ez a munka folytatódni fog és 
Dél-Békés ugyanolyan fejlődési pályán marad, mint amilyenen eddig is volt.  
 
Átadom a szót Simonka György képviselő úrnak.  
 
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Nagyon szépen köszönöm a 
gratulációkat, a segítséget. Bízom benne, hogy ugyanezt a munkát fogjuk tudni folytatni 
és azt gondolom, hogy négy év múlva ugyanezzel a kampánystratégiával fogunk majd 
haladni előre. Hiszen ígéreteket, vállalásokat tettünk bőven. Vannak eredményeink, 
amelyek már látszanak. A legfontosabb az, hogy megőrizzük az eredményeket. 
Azoknak az eredményeknek, amelyekről határozatok születtek, sőt előlegek is lettek 
leutalva, maximum 10 %-os esélyük van arra, hogy meg is fognak valósulni. A 
következő csata arról fog szólni, hogy meg tudjuk tartani ezeket a projekteket. Hiszen 
ezekért dolgoztunk. De ki fogjuk harcolni azokat a forrásokat, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy meg tudjuk ezeket valósítani. Az óvodafejlesztéseket, úthálózat-
fejlesztéseket, iskolafejlesztéseket, ipari parkfejlesztéseket.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Megszerezték az önkormányzatok azokat az eszközöket, 
gépeket, amelyekkel most már a települések érdekében jól tudnának dolgozni, viszont 
kevés a jelentkező a közfoglalkoztatásra. Ebben majd kérnénk Képviselő úr segítségét.  
 
Köszönjük, hogy a TOP-ban elnyert pályázataink megvalósulásához szükséges 
kiegészítő támogatás érdekében Képviselő úr lépéseket tett.  
 
 
Dr. Nagy Béla Medgyesegyháza polgármestere megérkezett a Tanács ülésére. 

Jelenlévő Társulási Tanács tagjai 15 fő.  
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S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Nem értek azzal egyet, hogy írjuk a 
kormánynak egy levelet, hogy tartsuk meg a közmunkásokat. A közmunkások, hogyha 
találnak munkahelyet, akkor menjenek oda és nekik is jobb lesz, mert többet fognak 
keresni. Az önkormányzatnak az sem lesz jó, hogyha nem fogják tudni elvégezni a 
felújításokat, mert a vállalkozóknak nincsen munkaereje. Bejelentették, hogy a „Modern 
városok” program után az 5 ezer fő alatti településeken el fog indulni a „Modern 
falvak” program is. nem egyenként fogják felmérni az igényeket, hanem komplex 
programokat kell letenni és a komplex programban fejlesztendő járásokban fogják ezt 
kezdeni. Mi ez vagyunk és mi vagyunk az egyedüliek akiknek van komplex programja.  
 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulás 2017. évi zárszámadásának és 

pénzmaradványának elfogadása  
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök 
 
  
V a r g a   Gusztáv elnök: Az Áht-ról szóló törvény alapján költségvetési beszámolót 
kell készíteni. El kell fogadnia a Tanácsnak a 2017. évi zárszámadását. A zárszámadás 
alapján a 2017. évi költségvetésünk főösszege 68.321.000 Ft volt, a bevételek 100 %-
ban, a kiadások pedig 94,53 %-ban teljesültek.  
Az előterjesztésben olvasható, hogy a működési célú támogatások az államháztartáson 
belülről érkeztek illetve az önkormányzatnak a hozzájárulásai voltak. Az 
önkormányzatok hozzájárulásinál vannak települések, akik a tagdíjjal vannak 
elmaradva, vannak települések, akik az orvosi ügyeleti hozzájárulással illetve a belső 
ellenőrzési hozzájárulással.  
A Társulás záró pénzkészlete 3.605.081 Ft.  
 
Az 1a. számú előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
P e l l e  István Nagykamarás polgármestere: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az 
1.a. sz. előterjesztést és javasolja a határozati javaslatot, mellékleteivel együtt elfogadni.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az 1a. sz. előterjesztés határozati 
javaslatát mellékletével együtt 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: Költségvetés 2017. évi végrehajtása  
 

32/2018. (IV. 13.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Társulás 2017. évi költségvetésének 
teljesítéséről szóló beszámolót 68.319.136 Ft összevont 
bevételi főösszeggel és 64.581.986 Ft összevont kiadási 
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főösszeggel, 3.737.150 Ft maradvánnyal a határozat I.-
XIII. mellékletei szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 

V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom az 1b. sz. előterjesztés megtárgyalását, mely 2017. 
évi maradványának felhasználása tárgyában készült.  
 
Az 1b. számú előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat 
ismertetni.  
 
P e l l e  István Nagykamarás polgármestere: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az 
1.b. sz. előterjesztést és javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az 1b. sz. előterjesztés határozati 
javaslatát 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: Pénzmaradvány elfogadása 2017. évi  
 

33/2018. (IV. 13.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi 
3.737.150,-Ft összegű maradványának felhasználását az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:                                                   3.129.392,- 
Ügyeleti feladatok működési célú dologi kiadásaira 3.111.485,- 
Területfejlesztési feladatok dologi kiadásai (informatikai szolg. díja) 17.907,- 

Szabad maradvány:                                                                                               607.758- 
Társulás területfejlesztési feladatok  működési célú dologi kiadásaira   607.758,- 
Összesen:  3.737.150,- 
 
Felkéri az elnököt a 2018. évi költségvetés - a maradvány felosztása miatt szükséges- 
módosításának Társulási Tanács elé történő előterjesztésére. 
 
Határidő: júniusi soros ülés 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
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II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a Társulás tagönkormányzatai 2017. 
évi belső ellenőrzéseinek tapasztalatairól 

  
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Belső ellenőrzést végző szervezet képviselője 
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: A belső ellenőrzést a Kormányrendelet, valamint a Dél-
Békési Többcélú Kistérségi Társulás által határozatilag elfogadott 2017. évi belső 
ellenőrzési terv alapján a King Controll Kft. végezte el. Minden település külön-külön 
megkapta saját településére vonatkozó belső ellenőrzési munkáról szóló jelentést. A 
Tanácsnak az összefoglaló jelentésről kell döntenie.  
Valamint a Társulásnak a költségvetését is illetve a kunágotai központi orvosi ügyelet 
feladatellátást is ellenőriznie kellett a King Controll Kft-nek. Javasolta, hogy közös 
diszpécserszolgálat kialakítását kezdeményezzük. Erről a júniusi soros ülésünkre 
előterjesztés fog készülni.  
 
Előzetesen a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérem, javaslatát ismertetni.  
 
P e l l e    István Nagykamarás polgármestere: A Pénzügyi Bizottság mindkét határozati 
javaslatot mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslatot 
mellékletével együtt 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: Belső ellenőrzésről összefoglaló jelentés 2017. évi  
 

34/2018. (IV. 13.) sz. TT. határozat  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján elkészített 
2017. évről szóló éves összefoglaló belső ellenőrzési 
jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja.  
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv elnök és a 
     munkaszervezet vezetője   
 

V a r g a    Gusztáv elnök: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslatot mellékletével együtt 
elfogadja, 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: Belső ellenőrzési tevékenységről jelentés 2017. évi  
 

35/2018. (IV. 13.) sz. TT. határozat  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2017. évről szóló éves belső ellenőrzési 
tevékenységről szóló jelentést a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv elnök és a 

               munkaszervezet vezetője  
 
 

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Városökológia Bt. tájékoztatója 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Virág Attila ügyvezető 
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Korábban többször foglalkozott a Társulás Tanács a 
Települési Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatos gondokkal, olyan 
aspektusból, hogy minden település kapott 1 millió Ft-ot arra, hogy ezt az Arculati 
Kézikönyvet elkészítse. A kisebb települések nem álltak készen arra, hogy december 
31-ig az elszámolást megtegyék. Ennek érdekében lobbiztunk. A minisztériumtól kapott 
leveleket továbbítottuk a települések részére. Nem kaptunk pozitív választ a 
minisztériumi illetékesektől. A december 31-i határidő jogvesztő, de a levélben 
megfogalmazták azt, hogy amennyiben több önkormányzat jelzi, illetve hogyha 
általánosnak tartják a problémát és segítségre van szüksége az önkormányzatoknak, 
akkor ezt megtehetik. Gondolok itt arra, hogy be lehet állítani a működési célú kiadások 
közé, a rendkívüli támogatásba stb. De ezzel nem ért véget a munka, hanem a 
Települési Arculati Kézikönyvek alapján az önkormányzatoknak újabb rendeleteket kell 
majd még megalkotniuk. Ebben kíván segítséget nyújtani a Városökológia Bt. aki 
megkereste Jegyző asszonyt, a Társulási Tanácsot, hogy szívesen tájékoztatnának 
bennünket, hogy mik az ő lehetőségei. 
 
Átadom a szót Virág Attila ügyvezető úrnak.  
 
V i r á g   Attila Városökológia Bt. ügyvezetője: Van egy olyan lehetőség, ami arról 
szól, hogy tegyünk először eleget a törvényi kötelezettségnek és utána lehet rá esély, 
hogy ez a fajta támogatás megérkezik, vagy megmarad. A miniszterelnökségnél az 
operatív szinten dolgozó osztályvezető úrral Gombos Márk úrral beszéltem. Ugyanezt 
mondta el, amit Önök is megkaptak levélben, hogy először annak kell megfelelni, hogy 
a törvényi elvárásoknak eleget tegyünk, amely 2017. december 31-e volt. Hogyha ennek 
eleget teszünk, akkor valószínű lesz, hogy a külső szakértőként bevont tervezőgárda is 
megkaphassa az ellenszolgáltatásának az értékét. Szintén fontos, hogy a mi csapatunk 
országszerte nagyságrendileg 50 kézkönyv elkészítésében vett részt. A törvényi 
megfelelés arról szól, hogy településkép védelmi rendeletet is kell alkotni. Zárásképpen 
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a helyi építési szabályzatot is kell módosítani. Ez a fajta üzenet nem mindenhol hangzik 
el és nagyon sok esetben a tervezők nem is vállalják. Törvényi előírás, hogy települési 
főépítészt kell biztosítani. Településtervező építészmérnökről beszélünk, amelynek egy 
komoly jogszabályi előírása van, kell egy bizonyos időt eltölteni, mint települési 
főépítész. A törvény azt írja elő, hogy települési főépítész közreműködésével kell 
készíteni az Arculati Kézikönyvet és a rendeletet is. Mi a XX. kerületi főépítésszel 
dolgozunk, Takács Eszternek hívják, külső szakértőként nálunk állandó munkatárs. 
Komplex jogszabályi megfeleltetést vállalunk, 100 %-ost, amiben benne van a 
települési főépítész biztosítása, és a helyi építészi szabályzatot is módosítjuk. A helyi 
építési szabályzat módosítás kifejezetten erről szól, hogy összhangot teremtünk a 
településkép védelmi rendeletben. A helyi építési szabályzat mellett lesz egy 
településkép védelmi rendelet, ami azt jelenti, hogy a helyi építési szabályzatból ki kell 
vezetni néhány passzust és át kell rakni a településkép védelmi rendeletbe. Ennek a 
folyamata egy 15 napos eljárás. Mi mint külsős szakértők, nagyon szívesen vállalunk 
kockázatot a településekkel. Tudjuk azt vállalni, hogy azokon a településeken ahol ez 
probléma és nincs meg ez a jogszabályi megfeleltetés, akkor a Városökológia Bt. 
szakértőivel együtt hozzuk a műszaki stábunkat és ezt a lehető legrövidebb idő alatt 
megtesszük a településeken, 100 %-os jogszabályi megfeleltetés mellett és ha igény van 
akkor papíralapú kiadvánnyal alátámasztva.  
 
A most kiosztott kiadvány az cégünk bemutatkozó anyag. Ebből lehet látni, hogy mi 
egy természetfilmezéshez használt saját tulajdonban lévő drónnal forgatunk. Most 
jelenleg településmarketing filmeket is készítünk, illetve ezekkel a drón-felvételekkel is 
gazdagítjuk az anyagot.  
 
Hogy ez a térség szem előtt legyen, akár fejlesztéspolitikában, az jó dolog, ha készülhet 
akár egy innovatív kiadvány is róluk. Hogyha pozitív válasz érkezik részünkre, akkor 
nagyon szívesen közreműködünk.  
 
A kiadvány tartalmaz még egy klímastratégiáról szóló anyagot. Ez igen aktuális dolog, 
és szervesen kapcsolódhat ehhez a Kézikönyvhöz. 5 szempontot szedtünk össze, hogy 
miért érdemes egy társulásnak is akár elindulnia ezen a pályázaton, és miért érdemes 
akár önállóan is. 100 %-os támogatottságú pályázatról van szó, melynek a határideje 
június 1-je. A klímastratégia készítéséről szól és az ehhez kapcsolódó programokról. Ez 
egy szoft pályázat és 20 % erejéig lehet eszközt tenni a pályázatba. Lehet egyfajta kis 
gyakorló sarkot, környezettudatos innovatív gyakorlósarkot kialakítani, akár egy 
közösségi házban, akár itt Mezőkovácsháza központtal. Ha térségi szinten 
gondolkodunk és van ebben kezdeményezés, akkor ha készül egy térségi szintű 
klímastratégia, az valószínűleg nemcsak az önkormányzatok részére jelenthet plusz 
pontot a későbbi támogatási rendszerben, hanem a civil, vállalkozói szféra számára is. 
„Otthon melege” program biztosan ismerős a magánszemélyek számára. Az „Otthon 
melege” program is meg fog jelenni a jövőben. Lehet előny, hogyha olyan településről 
pályázunk, ahol van ilyen klímastratégia. Energetikai beruházásoknál, céges vállalkozói 
ügyfelek esetében is szintén plusz pontot jelenthet, hogyha térségi szintű 
klímastratégiához kapcsolódik az adott fejlesztés.  
A Klímabarátok Települések Szövetsége egy komoly külső szakértő volt ennél a 
pályázatnak a kormányzati kidolgozásánál. A klímastratégia útmutató, amely központi 
útmutató és a pályázati felhívásban is benne szerepel, az útmutató kidolgozásában 
vettek részt a Klímabarátok Települések Szövetségének a szakértői. Ezek a szakértők a 
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mi munkacsoportunkban dolgoznak. A pontozórendszer alapján is maximális 
pontszámot tudnánk elérni emiatt, mert komoly szakértőink vannak.  
 
A szakmai anyag részben a pályázati összefoglalót is tartalmazza és ad egy szakmai kis 
összefoglalót végén, aki jobban el szeretne merülni a témában.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
M a z á n   Attila Almáskamarás polgármestere: Jobban örültem volna, több 
kollégámmal együtt, hogyha szeptemberben, októberben beszélünk ebben a körben, 
mert ami probléma volt az önkormányzatok önhibáján kívül történt. Nincs szakember. 
A törvényalkotónak fel kellett volna mérni azt a főépítész gárdát, amely egyáltalán 
foglalkozhatott volna ezzel a dologgal. Köztudott, hogy Békés megye humán erőforrása 
nagyon csekély. Nekünk nincs embererőforrásunk arra, hogy ilyen pályázatokat el 
tudjunk készíttetni.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Ez új információ számunkra, hogy erre a klímastratégiái 
pályázatra akár társulás is pályázhat. Felkérném az Ideiglenes Pályázati Bizottságot és a 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságot, hogy közösen vizsgáljuk meg először 
az elnökökkel, majd a bizottságokkal, hogy látjuk-e lehetőségét annak, hogy társulási 
szinten pályázzunk. Amennyiben igen, akkor egy rendkívüli társulási ülésen döntünk 
erről.  
 
 
B e j e l e n t é s e k  
 
 
V a r g a     Gusztáv elnök: Van-e valakinek bejelentése?  
 
M a z á n   Attila Almáskamarás polgármestere: A közfoglalkoztatási programmal 
kapcsolatban lenne javaslatom. Segítsük Képviselő úr munkáját azzal, hogy 
önkormányzatonként írjuk össze azokat a problémákat melyek jelen vannak. Azokat a 
helyi adottságainkat, lehetőségeinket vagy javaslatainak kellene megfogalmazni, amivel 
itt tudnánk tartani a fiataljainkat, szakképzett munkatársakat. Munkahelyteremtés, 
élhető környezetprogram vagy a közfoglalkoztatási értékteremtő munkából legyen 
olyan foglalkoztatási lehetőség, hogy egy differenciálásra adna nekünk lehetőséget. A 
másik a képzések elfogadása.  
A kisebb önkormányzatok nem alkalmasak arra, hogy üzleti alapon beindítson egy 
nonprofit kft-t. A szociális szövetkezeteknek egyenlege nem azt mutatja, hogy 
hadhatóan tudna segíteni.  
 
V a r g a     Gusztáv elnök: Egy határidőt kellene meghatározni, mi az az időpont, amíg 
át tudnátok gondolni a településeteken lévő tapasztalatokat a közfoglalkoztatással 
kapcsolatban, és hogy mire volna szükségesetek az előrelépést illetően. Egy 
összefoglaló anyagot készítenénk Képviselő úrnak.  
Javaslom hogy 2018. április 27-ig legyetek szívesek elküldeni az anyagot.  
 
Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy ne feledkezzetek meg az 5 ezer főnél éppen egy 
kicsivel magasabb településekről sem, mert nagyon sok mindenből kiesünk emiatt.  
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