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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának az Orosházi 
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsával együttesen tartott soros 
ülésén 2018. június 8-án 9 órai kezdettel.  

 
 
Az ülés helye: Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal  

földszinti tanácskozó terme  
 
 
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács részéről 
 
Jelen vannak:    Varga Gusztáv  Mezőkovácsháza polgármestere  
  Dr. Nagy Béla   Medgyesegyháza polgármestere  
 Balta László  Pusztaottlaka Képviselő-testületének tagja 
 Dús Ildikó   Magyardombegyház polgármestere 
 Fajó János  Magyarbánhegyes alpolgármestere 

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 

Süli Ernő    Kunágota polgármestere 
Vajda Norbert   Végegyháza polgármestere 
Varga Gábor  Medgyesbodzás polgármestere 
Dr. Varga Lajos    Dombegyház polgármestere 
 

Távolmaradását bejelentette:  
Farkas Sándor Nagybánhegyes polgármestere 

 
 
Tanácskozási joggal az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács 
részéről 
 
Jelen vannak  Fejes Róbertné  Orosháza alpolgármestere (elnök) 
 Dr. Baranyi István  Pusztaföldvár polgármestere 
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 Dohányos András  Csorvás alpolgármestere 
 Dr. Garay Rita  Tótkomlós polgármestere 
 Lengyel György  Kardoskút polgármestere 
 Lengyel Zsolt  Gerendás polgármestere 
 Oláh Kálmán  Csanádapáca polgármestere 
 Szarka Attila  Árpádhalom polgármestere 
 Zámbori Tamás  Békéssámson polgármestere 
  
Távolmaradását bejelentette:  

Maronka Lajos Gádoros polgármestere 
Nyemcsok János Nagyszénás polgármester 
Szebellédi Endre Nagymágocs polgármestere 

 
 
Jelen volt még:  Simonka György  országgyűlési képviselő 

Béni Attila Mezőkovácsházai Járási Hivatal 
hivatalvezetője 

Ruck Márton  Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület 
elnöke 

Bontovics Krisztián   bizottsági tag 
Szél Adrián   bizottsági tag  
Galló Ferenc Projektfelügyelet Kft. képviselője 
Fazekasné Nagy Éva kistérségi referens 
Virág Mihály  Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei 

igazgató 
Korcsok Péter  Magyar Közút Nonprofit Zrt. Orosházi 

mérnökség-vezetője 
Szabó Sándor  „Mozgó Mozi” üzemeltető képviselője 
Sipos Kornél  „Mozgó Mozi” tulajdonosa  
Gyarmati Józsefné SZGYF Körös-menti Centrum munkatársa 

 
 
V a r g a   Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Köszöntöm az ülésünkön megjelent két Társulási Tanács tagjait, a meghívott 
vendégeket.  
 
Megállapítom, hogy az Orosházi Kistérség Többcélú Társulási Tanács 12 tagjából 9 fő 
jelen van. Maronka Lajos Gádoros polgármestere, Nyemcsok János Nagyszénás 
polgármestere, Szebellédi Endre Nagymágocs polgármestere távolmaradásukat 
bejelentették.  
 
Megállapítom, hogy az Orosházi Társulási Tanács határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Megállapítom, hogy a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Tanács 18 tagjából 17 
fő jelen van. Farkas Sándor Nagybánhegyes polgármestere távolmaradását bejelentette.  
 
Megállapítom, hogy a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Tanács határozatképes.  
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Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Tanács jegyzőkönyv hitelesítőjének javaslom 
Dr. Nagy Béla Medgyesegyháza polgármesterét megválasztani. 
 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 

36/2018. (VI. 08.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2018. június 8-i soros ülésén készült 
jegyzőkönyve hitelesítésére Dr. Nagy Béla 
Medgyesegyháza polgármesterét megválasztotta.  

 
 

V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Javaslom felvenni a napirendi pontok közé az ülés megkezdése előtt kiosztott:  
 
- Emberi erőforrás fejlesztési források elérésének lehetőségeiről 
- Fejlesztési források elérésének lehetőségeiről, 
- A turisztika, mint Dél-Békés kitörési lehetősége 
tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele   
 

37/2018. (VI. 08.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa  
- Emberi erőforrás fejlesztési források elérésének 

lehetőségeiről, 
- Fejlesztési források elérésének lehetőségeiről, 
- A turisztika, mint Dél-Békés kitörési lehetősége  
tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket jelen ülése 
napirendjére vette.  
 

 
F e j e s   Róbertné Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: az 
Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a szóbeli előterjesztéseket 
naprendjére vette.  
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V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Javaslom, hogy a fentiek szerint kiegészített napirendi pontokat tárgyalja meg a Dél-
Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa.  
 
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 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása  
 

38/2018. (VI. 08.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa 2018. június 08-i soros, nyílt együttes ülése 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1.) Szakmai és pénzügyi beszámoló a központi orvosi 

ügyeleti ellátás működtetésének éves tapasztalatairól 
Előadó: Varga Gusztáv elnök  

 
2.) Tájékoztató az ügyeleti ellátás átszervezéséről  

Előadó: Fejes Róbertné elnök, Orosházi Kistérségi 
Társulás 

 Varga Gusztáv elnök, Dél-Békés Kistérség 
Többcélú Társulás Társulási Tanács  

 
3.) A dél-békési közutak és kerékpárutak 2019-2020. évi 

közútfejlesztési programokban történő fejlesztésének 
kezdeményezése  
Előadó: Varga Gusztáv elnök 

 
4.) Tájékozató a Területfejlesztési Operatív Program 

pályázatairól   
Előadó: Dr. Horváth Mihály aljegyző, Békés Megyei 

Önkormányzat   
 
5.) „Mozgó Mozi” szolgáltatás üzemeltetésének térségi 

szintű lehetőségei   
Előadó: Varga Gusztáv elnök   

 
6.) A gyepmesteri tevékenységgel és az ételmaradék 

szállítással összefüggő térségi anomáliák  
Előadó: Varga Gusztáv elnök 

 
7.) A közfoglalkoztatással kapcsolatos aktuális 

problémák 
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Előadó: Varga Gusztáv elnök  
 
8.) Társulás pályázatírói tevékenységével kapcsolatos 

problémák  
Előadó: Varga Gusztáv elnök 
 

9.) Emberi erőforrás fejlesztési források elérésének 
lehetőségei 

 Előadó: Varga Gusztáv elnök  
 

10.) Fejlesztési források elérésének lehetőségeiről 
 Előadó: Varga Gusztáv elnök 
 
11.) A turisztika, mint Dél-Békés kitörési lehetősége  
 Előadó: Varga Gusztáv elnök  

 
 
Fejes Róbertné az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsával az ülés 
napirendjét elfogadtatta.  
 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A dél-békési közutak és kerékpárutak 2019-2020. 

évi közútfejlesztési programokban történő 
fejlesztésének kezdeményezése   

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök  
 
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
A Tanács legutóbbi ülésén felmerült néhány kérdés, amely a közutat érinti. A „dinnyés” 
út kapcsán a medgyesbodzási kereszteződés és a csabaszabadi kereszteződés közötti 
három útszakasz felújítását kértük a Közút Zrt-től. Illetve a 4429. jelű Orosháza-
Pusztaföldvár-Csanádapáca közötti útból is maradt ki olyan szakasz a többi felújítás 
mellett, amelyre szeretnénk a Közút Zrt-nek a figyelmét felhívni.  
Társulásunk Mezőkovácsháza, Kunágota, Magyarbánhegyes és Medgyesegyháza 
javaslatára támogatta, hogy a mezőkovácsházi körforgalom és Medgyeseháza útszakasz 
kerüljön be a 2019-2020-as fejlesztési tervekbe. A Társulás battonyi ülésén Battonya, 
Mezőkovácsháza, Végegyháza és Mezőhegyes kérésére támogatta a Battonya-
Mezőkovácsháza-Végegyháza-Mezőhegyes kerékpárút megépítését. A döntések okán a 
Társulás bizottságainak kezdeményezésére hívtuk meg Virág urat, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. megyei igazgatóját, hogy tájékoztasson bennünket az úgynevezett 
„dinnyés” út szakaszainak az építéséről, amelyek már most is folyamatban vannak. 
Valamint tájékoztasson a két korábbi kimaradt útszakasz felújításának teljesítésének 
lehetőségéről. Illetve arról, hogy hogyan kerülhet be dél-békési útépítés az országos 
közútfejlesztési tervbe, amely szerepel a céljaink között.  
 
Átadom a szót Igazgató Úrnak.  
 
V i r á g    Mihály Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója: Ebben a térségben 
beindultak a jóváhagyott közútfelújítások, melyek a kistérséget is érintik. Ez két 
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programot érint, az egyik az egyéb forrásokból finanszírozott úgynevezett TOP 
programok, valamint a másik egy hazai forrásból származó útfelújításokat érint. Ennek 
a két programnak az elvárása az, hogy ebben az évben befejeződjenek.  
A munkaterület-átadások márciusban kezdődtek, folyamatosan, ütemezetten folytak. A 
munkálatok mennyisége mindenféleképpen egy sorrendiséget igényel. Márciustól 
kezdve július elejéig folynak folyamatosan a munkaterületek átadása. Október végére 
mindegyiknek be kell, hogy fejeződjön.  
 
A 4429. jelű útnak a Medgyesbodzástól egészen, a kimaradt, az előző években már 
felújított részeken kívül egészen Pusztaföldvárig tartanak a felújításai. Illetve ennek az 
útnak a része, Orosházán az Aradi utca, ami szintén már évekkel ezelőtt is sok lakossági 
panasz kapcsán megérdemelte a felújítást.  
 
Folyamatban van, illetve lesz a Gerendáshoz vezető út, a csanádapácai kereszteződés 
illetve Gerendás közötti útszakasz két ütemben. Mind a két programban szerepel egy-
egy része ennek az útfelújításnak.  
 
Határeset a Kétegyháza és Medegyesegyháza közötti rész, de ott is lesz egy másfél km-
es felújítás, amely mindenféleképpen érintett Mezőkovácsháza részéről. Ugyanígy 
Pusztaottlakán a szintén pár éve elkezdett csabaszabadi és Medgyesbodzás közötti 
útszakasznak hiányzó része lesz felújítva. Az elején kimaradt 500 méteres részt, saját 
forrásból ebben az évben tervezzük felújítani. Ezáltal ez a teljes négy egész valahány 
száz km hosszú útszakasz teljes egészében megfelelő burkolattal fog rendelkezni az év 
végére.  
 
Lesz még egy felújítás Battonyáról, Battonya körforgalomi csomóponttól illetve 
Battonya településjelző táblától Tompapusztai útirányába.  
 
Ezek az utak úgy lettek kiválasztva, olyan eljárásrend szerint történik a 
közútfelújításoknak kiválasztása, hogy a Magyar Közút egy javaslati listát állít elő. 
Ezek a javaslati listákat az adott kistérség átnézi és ebből választ olyan dolgokat, ami a 
kistérség szempontjából fontos. Ez eddig így működött. Most egy új kormányzati ciklus 
van, vélhetően ezután is így lesz. A válasz arra, hogy hogyan lehet bekerülni a dél-
békési utaknak ezekbe a felújítási programokba, erre azt tudom válaszolni, ahogy eddig 
volt. Most jelen pillanatban ezek a programok folyamatban vannak, viszont az új 
programokról még információink nincsenek. Ez nem úgy működik, hogy a közútnak az 
adott éves költségvetésében szerepel egy összeg, ami szerepel, de az útfelújítások, egy 
másik keret, ettől független. Nem januárban ismerjük meg, hanem amikor egy olyan 
kormányzati program előkerül, akkor jön egy értesítés, hogy valamennyi összegre 
megyei szinten kérnek a Közúttól javaslatot.  
Javaslattal lehet élni, nekünk is vannak javaslataink, a kettőt összevetjük, a listára 
felvesszük. A javaslati listák sajnos nagyobbak, mint a tényleges lehetőségek.  
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
A mostani építkezések a 2018. évre szólnak, 2019-re újabb keret lesz, amelyről még 
nincsen döntés?  
 
V i r á g    Mihály Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója: Igen így van. 2016-
ban kerültek ezek utak kiválasztásra. Mivel ezek EU-s finanszírozások, így sokkal 
szigorúbb eljárásrendek vannak. Amikor egy miniszteri határozattal a most folyó 
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munkák jóvá lettek hagyva, utána közbeszerzésen meg kellett hirdetni, amelyet 
központilag Budapesten intézik, mi csak egy fióktelep vagyunk. Nem megyei szinten 
dőlnek el a dolgok, javaslati szinten vagyunk benne. A minisztériumi szinten történtek 
meg azok a jóváhagyások a most folyó munkákra vonatkozóan is. A jövőre 
vonatkozóan amennyiben ugyanilyen metódus lesz, akkor meg van az a félelem, hogyha 
most le kell adni a listát és terveztetni kell közbeszerzésen a tervezést, az minimum fél 
év.  
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
A Medgyesegyházától csabaszabadi felé menő kimaradó részek, azok rendben lesznek?  
 
V i r á g    Mihály Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója: Már le is van 
padkázva. Csabaszabadi előtt pedig egy másik keretből fel fogjuk újítani.  
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
A másik rész, amit korábban kértünk, a Pusztaföldvár felé kimaradt szakasz az benne 
lesz ebben a felújításban?  
 
V i r á g    Mihály Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója: A pusztaföldvári és 
Orosháza közötti rész, az 1700 méter még nem szerepel a listán.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Azzal a problémával, amivel 
szembesült a Magyar Kormány, amikor Trump elnök úr megnyerte a választást az USA-
ban, követelte a szisztematikus határátkelőknek az ellenőrzését az EU schengeni 
határain. Ennek elmulasztása esetén bevezeti a vízumkényszert az EU tagjaival 
szemben, ami azt jelenti, hogy befele, minden egyes embernek a személyigazolványát, 
útlevelét le kell ellenőrzi és nemcsak szúrópróbaszerűen. Ezzel egy olyan mértékű plusz 
terhet teszünk a határőrség és a határvadász zászlóaljak nyakába, amivel 
létszámbővítésre volt szükség. Ezen kívül nem fogják elbírni a határátkelők ezt az óriási 
forgalmat, amikor például, mennek haza a vendégmunkások. Az egyik alternatíva azt 
volt, hogy megszélesítik a sávokat, viszont ehhez kell a másik oldali partner. A másik 
oldalról nem mutatkozott partnerség, így a meglévő és kiépített határátkelőnket meg 
kellett nyitni. Viszont a román parlament nem ratifikálta Bukarestben. Majd a későbbiek 
folyamán hétvégenként elkezdték megnyitni a határátkelőt. Most már ott tartunk, hogy 
Dombegyházán folyamatosan nyitva lesz a határátkelő. Ez nyitotta meg annak a 
lehetőségét, hogy a kormány hozott egy olyan döntést, amellyel a „dinnyés” utat 
kijelölte fejlesztéssel érintett területnek, ami azt jelenti, hogy a következő időszakokban 
rendelkezésre álló források 3 forrásból tevődik össze. Ez meg lesz, mert a kormány erről 
már döntést hozott. Elkezdte a munkát és folytatni fogja.  
 
Egy korábbi Társulási Tanács ülésén született kettő döntés, miszerint kimaradt egy 
szakasz, amiről nem rendelkezik a kormányhatározat. Ez a csabaszabadi és 
Medgyesegyháza út közötti 500 méteres rész, ahol már elkezdték a munkálatokat. Ez a 
békéscsabai körzethez tartozik, de kértük, hogy ezt a szakaszt a megyének a saját 
keretéből újítsák fel. Ezt legelőször a medgyesegyházi egyeztetésünk alkalmával kértük 
és ígéretet kaptunk, hogy amennyiben lehetséges az elsők között teljesülni fog. 
Pusztaföldvár alatt van egy rövid szakasz, ami nem lesz felújítva, mert nem került bele a 
keretbe. Kértük, hogy a következő az legyen, hogy ezt az útszakaszt mindenféleképpen 
be tudjuk jelenteni. Ezt eljutattam, a társulás ebben állást foglalt. De ez a 
mezőkovácsházi járás kistérsége, az orosházi járás kistérsége, akihez ez tartozik az még 
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ebben nem foglalt állást. Javaslom, hogy ugyanazt a határozatot közös érdek alapján az 
orosházi kistérség is fogadja el. Tudjuk, hogy a kormány szándéka eljutni a 
dombegyházi határig. Így kérem, hogy az orosházi kistérség is támogassa azt a 
kérésünket, hogy Mezőkovácsháza-Medgyesegyháza-Kunágota-Magyarbánhegyes 
kezdeményezésére szeretnénk ezt az útszakaszt is felújítani. 
A továbbiakba szeretnénk folyamatos egyeztetéseket a Közút Zrt-vel. Sok esetben ért 
bennünket sérelem, ami arra vezethető vissza, hogy az egyeztetések elmaradtak. Ha az 
egyeztetés nem marad el, akkor nem tudom elképzelni, hogy csabaszabadi alatt kimarad 
egy 500 méteres útszakasz felújítása, vagy Pusztaföldvár alatt kimarad egy 1,5 km-es 
szakasz. Azt sem tudom elképzelni, hogy Észak-békésben sokkal több út ujjul fel, mint 
nálunk. Azt kérem, hogy Virág úr folyamatosan, havi rendszerességgel tudjon 
egyeztetni, tájékoztatni az utak felújítása kapcsán a kistérségek elnökeivel.  
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
M a z á n   Attila Almáskamarás polgármestere: Mind a két kistérség lakói minden 
egyes méter új útszakasznak örülni tudnak, hiszen rászolgáltunk már, nagyon régóta 
vártuk ezeket a felújításokat.  
Vannak települések, mint például Almáskamarás és Nagykamarás, ahol már 
életveszélyesek az utak, sötétedés után szinte közlekedni nem lehet. Két héttel ezelőtt 
súlyos közlekedési baleset történt, egy motoros elesett szilánkosra tört a térde. Ezen 
útszakaszoknál a javításokat miként tudják vállalni? Tisztában vagyunk azzal, hogy nem 
vagyunk érintettek ezeken a szakaszokon, amelyek most megépülnek, de nyilván 
valahol a lakosaink is fogják ennek hatását érzékelni.  
 
O l á h   Kálmán  Csanádapáca polgármestere: Örömmel vettem, hogy a 4429 jelű út 
felújítása tovább folytatódik. A két kistérség kapcsolódik egymáshoz, mert 
Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagykamarás egészen Kevemesig, úgy gondolom, 
hogy az a 1,5 vagy 2 km útszakasz Pusztaföldvárnál, nagy elvárása volna az egész 
térségnek, hiszen abból a régióból ez az út bonyolít le minden forgalmat. Tudjuk, hogy 
a teherforgalom, megnövekedett az elmúlt évtizedben. Valami forrást kellene biztosítani 
arra, hogy az a 1,5 vagy 2 km-es útszakasz ne maradjon ki a felújításból. Akkor úgy 
hiszem, hogy Medgyesegyházáig elfogadható lenne az az út.  
 
Először Pusztaföldvár Orosháza között készült el útszakasz. Utána Orosházáig is 
elkészült a másik szakasz. Pusztaföldvártól Csanádapáca irányába körülbelül 801 km 
szint elkészült. Az lenne a kérésünk, hogy az a kis szakasz valamilyen formában 
kerüljön bele ebbe a felújításba. Ha nem most, akkor, amikor lehetőség nyílik rá.  
 
V i r á g    Mihály Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója: Mink mindenre 
nyitottak vagyunk. A javaslati listák mindig nagyobbak, mint ahogy a tényleges 
források rendelkezésre állnak. Minden kérés jogos.  
Vannak javítások és vannak útfelújítások. A közlekedők teljes joggal útfelújításokat 
várnak. A felújítások, azt jelenti, hogy teljes felületen visszaállítani az útnak az eredeti 
állapotát. Az útjavítás kátyúzást, foltozgatást jelent.  
 
Dr. V a r g a   Lajos Dombegyház polgármestere: A 2018-as év a 2016-os jóváhagyás 
és előzetes felmérése. Sajnos a 4-es számú utakból sok belterületi szakasz kimaradt. 
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Ezeken az útszakaszokon még a mentő sem tud időben a betegnél lenni. Engem nem 
vigasztal az, hogy Észak békésben néhol rosszabbak az utak.  
 
V i r á g    Mihály Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója: Nem volt olyan 
kitétel, hogy belterület vagy külterület. A TOP-os esetében mellékutak szerepelnek.  
 
S z a r k a  Attila Árpádhalom polgármestere: Van nekünk egy utunk, amely 
Árpádhalmot összeköti Orosházával. Ez az út 85 évvel ezelőtt épült és 85 éve nem 
újította fel senki. Katasztrofális állapotban van, 30 km-es tábla szerint lehet közlekedni 
rajta. A legnagyobb probléma az, hogy ezen jár az orvosi ügyelet, és ezen jár a 
tűzoltóság is. Akár életek múlhatnak azon, hogy mennyi idő alatt érnek oda a tűzoltók 
vagy a mentősök. Ez egy „mostohagyerek” volt, amit valamilyen szinten meg is értem, 
mert az egyik megyéből vezet út a másik megyébe. Ez az egyik megyének sem olyan 
nagyon fontos, amikor két megyén megy keresztül az út. Ebben szeretnénk, mi hogyha 
változás történne, mert akár életekről lehet szó.  
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Erre az lehet a garancia, hogy Igazgató urat rendszeresen fogjuk hívni ezekre a 
fórumokra, hogy a javaslataink, elképzeléseink folyamatosan beépülhessenek ezekbe a 
tervekbe.  
 
Az előterjesztés határozati javaslata arról szól, hogy két út kerüljön bele ezekbe a 
fejlesztési tervekbe. Az egyik ezek közül a 4436 jelű Csabaszabadi közötti út korábban 
kimaradt 3 szakasza, amelynél nyitott kapukat döngetünk.  
A másik a 4429 jelű országos közút, Pusztaföldvár és Orosháza közötti korábbi 
felújításból kimaradt szakasza kerüljön bele.  
 
A napirenddel kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki a határozati javaslattal 
egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Útszakaszok felújításának bekerülése 2019-2020. évi közútfejlesztési 

programba 
 

39/2018. (VI. 8.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a kistérség közlekedési feltételeinek javítása 
érdekében támogatja, hogy az alább megjelölt útszakaszok 
felújítása kerüljön bele a 2019-2020. évi közútfejlesztési 
programokba: 
 

- 4436. jelű országos közút Csabaszabadi - 4429. jelű 

országos közút közötti szakaszán korábbi felújításból 

kimaradt 3 db útszakasza; 
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- 4429. jelű országos közút Pusztaföldvár - Orosháza 

közötti korábbi felújításból kimaradt szakasza. 
  
Felhatalmazza az elnököt, hogy erről az illetékes 
közútkezelő szervezetet tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
F e j e s    Róbertné Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Június végén lesz társulási ülésünk és akkor fogjuk elfogadni kiegészítve 
Árpádhalommal.  
  
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Kérve az orosházi kistérségi társulást, hogy korábban a Dél-Békési Kistérség Többcélú 
Társulás döntött arról, hogy Medgyesegyháza településhatár és Mezőkovácsháza 
körforgalom közötti útszakasz kerüljön bele a 2019-es fejlesztési tervekbe. 
Kerékpárutak is tartoznak hozzátok?  
 
V i r á g    Mihály Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója: Ebbe a térségben 
kerékpárutak nem tartoznak.  
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Képviselő úr kért ügyrendi kérdésben szót.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Az orosházi kistérség ki fogja 
egészíteni az árpádhalmi kérdéssel a határozati javaslatot. Ettől függetlenül az a 
határozati javaslat, amit mi már egyszer elfogadtunk, Csabaszabadinál 500 méteres 
szakaszáról szól, Pusztaföldvár alatt pedig 1,5 km-es szakaszról szól. Nem értem mi az 
akadálya annak, hogy ezt az orosházi kistérség támogatólag elfogadja?  
 
F e j e s    Róbertné Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Nincs akadálya.  
Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsával az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot elfogadtatta.  
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Kérem az orosházi Társulást, hogy a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa által korábban lefogadott határozatot is támogassa, miszerint a 
medgyesegyháza településhatár és Mezőkovácsháza körforgalom közötti útszakasz 
kerüljön bele a 2019-es fejlesztési tervekbe.  
 
F e j e s    Róbertné Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: Az 
Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsával a fenti határozati javaslatot 
elfogadtatta.  
 
V i r á g    Mihály Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója: Van olyan lista, 
amelyen szerepel a fél megye. Amikor megérkezik a lehetőség, hogy valamennyi 
összegre javaslatot kell adni, akkor azt az összeget már nem lehet túllépni. Sok esetben 
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már az sem fér bele, amikor tényleges jogos igények megvannak. Ott is kellene egy 
előszűrő.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Leadtunk olyan anyagot, amiben 
kértük, a mi véleményünk alapján fontossági sorrendben fel volt állítva, hogy milyen 
módon, hol, mikor újítsanak fel, amiben jellemzően belterületi útszakaszok szerepeltek. 
Kunágotát figyelmen kívül hagyták, Pusztaföldvári szakaszt figyelmen kívül hagyták. 
Olyan szakaszokat viszont beépítenek, és beépülésre kerül, amiről mi nem tudtunk. 
Leadtunk egy igénylistát, hogy hol szeretnénk felújítatni az útszakaszokat. Ehhez képest 
még a TOP-ban sem vették figyelembe pedig a TOP-ot nekünk kellett megmondanunk, 
hogy mi hová gondoljuk, hogy a legfontosabb lenne a felújítás.   
 
V i r á g    Mihály Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója: Nem az én 
szintemen történnek a döntések.  
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Tekintettel arra, hogy nincs több hozzászólás, rátérnénk a következő a IV. sz. napirendi 
pontra.  
 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékozató a Területfejlesztési Operatív Program 

pályázatairól   
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Dr. Horváth Mihály aljegyző, Békés Megyei 

Önkormányzat   
 
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
A Területfejlesztési Operatív Programban önkormányzataink pályáztak. A lehatárolt 
kereteknek köszönhetően elég jelentős pályázati összegeket el is nyertünk. A Békés 
megyei Önkormányzattal többünk projektmenedzsmenti feladatok ellátására 
megállapodást kötött és ez a megállapodás a mai napig érvényben van.  
A 2015-ös programoknál a drágulás több település számára megnehezíti ezeknek az 
elnyert pályázati forrásoknak a felhasználását. Lehet hallani úgynevezett Áfa gondokról 
is, amelyekkel kapcsolatban a megyei Közgyűlés hivatala már próbál segítséget nyújtani 
a településeknek és tisztázni a helyzetet. Lehet hallani bizonyos várható visszahulló 
forrásokról. Ezek a problémák mindig társulási ülésen is felvetődtek ezért kértem, hogy 
Dr. Horváth Mihály aljegyző úr jelenjen meg az ülésen és tájékoztasson bennünket, 
hogy ezekkel a TOP-os pályázatokkal kapcsolatosan mik a legaktuálisabb, minden 
településvezető számára fontos információ. 
 
Átadom a szót Aljegyző Úrnak.  
 
Dr. H o r v á t h   Mihály Békés Megyei Önkormányzat aljegyzője: Arról szeretnék 
tájékoztatást adni, hogy június 20-án ülésezik a Döntés-előkészítő Bizottság 
elektronikus szavazással egybekötve. Itt Oláh Gábor szavaz és a DEB tag, a megyei 
Közgyűlés elnöke. A DEB ülésre bekerülnek az 5.3.1., ami jó hír annak, aki pályázatott. 
Az 5.3.1. Mezőkovácsháza, Medgyesegyháza, Orosháza, Gyula és Csorvás érintett. 
Előzetesen ezek olyan pályázatok, amelyekre már régóta vártunk. Megvan a pontozás 
is, kettő tartalmi értékelés alatt van, Gyula és Csorvás. De többiek már átjutottak ezen a 
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minőségi kontrollon és DEB ülés elé terjeszthető a döntés. Utána van egy 
visszamutatás, amiben igyekszünk, hogy a megyei önkormányzat közgyűlésénél kell a 
visszamutatásról dönteni. Remélhetőleg az úgynevezett támogatói döntés, ami ez után 
következik, akkor ezekben a pályázatokban megjelenik az adott település. Az EPTK 
felületen közlik a támogatói döntést. 
Vannak olyanok, amelyeket újraértékelésre visszaküldtük, hogy kérjük, történjen meg 
az újraértékelés, mert az irányító hatóság elutasításra indította. Sarkadnak van egy 
pályázata, Vésztőnek, Mezőberénynek, Gyomaendrődnek, Gerendásnak három is. Főleg 
az úgynevezett 3.2.1-ben a komplex energetikában és a 3.2.2-ben a napelem parkban 
Sarkad, Gyomaendrőd esetében. A rossz hír az, hogy az újraértékelés során az 
újraértékelők 3.2.2-ben nem támogatja az irányító hatóság, mert nem teljesülnek azok 
az indikátorok, amelyek kellenek nemcsak megyei szinten, hanem országos szinten is. 
Hogyha túl leszünk ezeken, akkor talán kimondhatjuk azt, hogy lezárultak a pályázatok. 
Ez azért fontos, mert ekkor fogja az Irányítóhatóság bemutatni azt, hogy mi az a 
visszahulló forrás. A visszahulló forrásoknak a dolgában már van egy olyan irányító 
hatóságos tájékoztató, ami arról szól, hogy a Békés Megye 3.2.1-es és a 3.2.2-es 
intézkedés esetében, majdnem 1.200.000.000 Ft forrás fel nem használt van. 560 millió 
Ft támogatásemelési kérelmekre fogja fordítani, a költségnövekményekre fogja 
fordítani. A hármas intézkedések költségnövekményeire, nem a piacra és az ipari 
parkra, hanem ahol felmerülnek a maradványok, azoknak az intézkedésekre beadott 
pályázatok költségnövekményére fogja fordítani. Be kell adni a költségnövekmény 
igényeket. Másodlagosan lesz egy általános keret is. Csak a feléről beszéltem, marad 
még közel 300 millió Ft, újra akarja nyitni a 3.2.1-et. Ez csak előzetes információ.  
 
Hiányzik 14 projektünk esetében olyan, amiről még nem láttuk a támogatói döntést. Az 
orosházi 3.2.1-es projekt a napelem parkos dél-békést érintően. Vannak olyan kérések 
az Irányítóhatóság részéről, amit kellene teljesíteni. Az Irányítóhatóság úgy tekinti a 
területet, hogy kik a partnerek. Az Irányítóhatóság partnerei az adott TOP-os 
felhívásokban a megyei önkormányzat. A kedvezményezett a megyei önkormányzat és 
a MÁK.  
 
Havonta fel kell mérjük, hogy hogyan áll az eredményességmérési pályázat indikátorral 
teljesítése. Vannak zöldmezőben felsorolt pályázatok és fehérmezőben. Vannak, akik 
nem is küldenek. Az Irányítóhatóság azért kéri - havonta minden hónap utolsó 
péntekéig gyűjtjük össze és az első pénteken már továbbítani, kell – mert minden 
hónapban azt akarja megnézni, hogy ha valamelyik indikátoros pályázat nem teljesül, 
akkor tudja-e megyei szinten kicserélni olyannal, aki hamarabb készen lesz egy 
pályázattal, megyei szinten vagy országos szinten. Ne tegyük azt, hogy valaki úgy 
gondolja, hogy nem jelent, mert úgy is teljesülni fog, közben mégsem. Mert akkor bele 
kerül egy olyan helyzetbe, hogy az Irányítóhatóság esetleg támogatás intenzitás 
csökkentés irányába fog elmenni. A hosszabbítás esetében be kell adni az engedélyezési 
kérelmet, amit az Irányítóhatóság fog jóváhagyni. Indikátorteljesítésű határidőt október 
31-ről december 31-re engedélyezi, amit kérni kell. De ami átmegy 2019-re azt 
megvizsgálják, hogy azt hogyan tudják helyettesíteni, mert a jelentésüket az EU felé 
kell produkálni, ami a támogatás intenzitásnak feltétele.  
 
A megvalósítás során sok kérdés felmerül. Az Irányítóhatóság elindult azon az úton, 
hogy kéthavonta fog a területi szereplőkkel, nem a kedvezményezettekkel, hanem az 
ottani központi vezetés részvételével egy egyeztetőt. Valamikor a MÁK-tól is rossz 
válaszokat kapunk. Rossz választ kapunk egy marketing költség elszámolásra, vagy 
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egyéb kérdésekre. Az Áfa elszámolási kör, a marketing költségek, de minimisz, minden 
olyan dolog, amit felvetünk, amit összegyűjtünk a településektől problémaként, 
mindenképpen jelezni kellene felénk.  
 
Az Irányítóhatóságnál is eltelik 30 nap vagy annál több is, amikor tudnak reagálni. 
Tartanak egy információs napot, nem sajtó nyilvános információs nap lesz, július 28-án 
Csabagyöngyében. Az kedvezményezetteknek, a településeknek tartják az információs 
napot.  
 
Áfa kérdés: Az Irányítóhatóság álláspontja az, hogy tudni kell, amikor egy pályázati 
ötletet vagy pályázatot beadok, hogy nettó vagy bruttó. Készül egy újabb útmutató, 
amely hatályba lépést követően a felhívások mellékletét képező pénzügyi elszámolási 
útmutató iránymutatásai alapján kell eljárni, lehetőség szerint az arányosítás 
mellőzésével, mivel ennek alkalmazhatósága a bizottság jelenlegi állapota szerint 
kérdőjeles. Fontos a marketingköltség. A MÁK azt mondta, hogy az 
épületenergetikában a marketingköltség nem elszámolható, mert nem releváns. Azt írja, 
hogy: „a fentiek alapján amennyiben az önkormányzat alá támasztani, hogy az épület 
energetikai projektje kapcsán a projekt végrehajtásához elengedhetetlen marketing 
költsége merül fel, a felívás 5.5. pontja szerint elszámolható”. Be kell adni a KIFISZ 
igényt, de ha a MÁK elutasítja, akkor meg kell kifogásolni. Az Irányítóhatóság 
szakmailag átvizsgálja és esetlegesen más álláspontot hoz.  
 
Költségnövekmény: be kell adni a költségnövekményt, akinek felmerült. A 
költségnövekmény júniusra várható a kormányalakítás után. A költségnövekménynek 
hatalmas vonzata van, mert a sima beszerzési eljárással kapcsolatos. A közbeszerzéssel 
kapcsolatosan 1 % elszámolható költség, de eredményesnek kell, hogy legyen a vége. 
Az elszámolás alapja a végső eredmény. A közbeszerzési eljárást a MÁK ellenőrzi. A 
feltételest bele lehet írni az ajánlati felhívásba.  
 
Mérföldkövek: az eljárások feltétel hogy legyen valamiféle tervezés. Mindenkinek saját 
maga kell gondoskodnia az előkészítési oldallal, hogy milyen tervezés legyen. Azok a 
problémák, amelyek előjönnek utólag, azt kell tudjuk kezelni. Tudom, hogy vannak 
olyan vállalások, olyan indikátorvállalások ahová hátrányos helyzetű bevonás 
szükségeltetik.  
 
Dr. G a r a y   Rita Tótkomlós polgármestere: Nekünk van egy zöldes projektünk, a 
kerékpárutas. Annak a végső határidejének a kitolása esetleg lehetséges lesz-e? A 
közbeszerzésünk alapján augusztus 6-án tudja elkezdeni a kivitelező és 4 hónap alatt be 
kell fejeznie. Tótkomlóst átszelő kerékpárútról van szó. Az előkészület elvét tudjuk, 
hogy két éves és a kivitelezésre marad 4 hónapunk hogyha nem lehet kitolni. Mi 
történik akkor, ha nem tudjuk kitolni, és nem tudjuk befejezni sem? Az előző 
tájékoztatón elhangzott, hogyha költségnövekményt kérünk és a kormány kéthavonta 
fog összeülni, akkor bevállaljunk önerőként. Vagy esetleg rövidültek ezek a határidők? 
Az látható a közbeszerzésben, hogy nem kell megvárnunk a kormány döntését a 
kivitelezés elkezdéséhez, hatályba fog lépni a szerződés. De akkor esélytelenek lettünk 
volna arra, hogy lezáruljon. Milyen lehetőségeink lehetnek?  
 
Dr. H o r v á t h   Mihály Békés Megyei Önkormányzat aljegyzője: Ezt meg kellene 
fogalmazni és mi az Irányítóhatóság felé feltesszük ezt a kérdést, hogy van egy ilyen 
nehéz helyzet és kérünk eljárásfoglalást az eltolás lehetőségének a kérdésében.  
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Azt kérni fogjuk, hogy havonta döntsenek a költségnövekményről.  
 
S ü l i   Ernő Kunágota polgármestere: A költségnövekmények tekintetében egy kisebb 
írásos tájékoztatót jó lenne, ha megküldenének a jegyzők részére, amit a testületünkkel 
is meg tudnánk osztani. Most szembesültünk azzal, hogy 3 pályázatunk tekintetében új 
kiírást kellett kezdeményeznünk, mert akkora költségnövekmények keletkeztek, amit 
már településünk nem bír el.  
 
Dr. V a r g a   Lajos Dombegyház polgármestere: Költségnövekmény: egyértelmű és 
világos állásfoglalást kaptunk költségnövekmény kelezése kapcsán március 22-én a 
megyeházán.  
 
A három megvalósítandó dolog: az akadálymentesítés, az energetika és az azbeszt, ami 
kötelező elem, és hogyha ebből mindent meg kell valósítani, akkor, ami marad az mehet 
az épület egyéb dolgaira. Szórt azbeszt, nem szórt azbeszt vonatkozásában például 
dombegyházi pályázat esetében 10 millió Ft-ot jelent a közreműködő szervezet részéről, 
amit nem akar elismerni.  
Más vonatkozásban a közreműködő szervezet át akarja venni a döntéshozó szerepét. A 
közreműködő szervezet ne foglaljon állást olyan dologban, ami nem az ő feladata. 
Amikor egyértelmű a pályázati előírás az, hogy a szórt, de nem szórtan is lehet. Hogyan 
néz ki az, hogy leveszünk egy palatetőt egy intézményről, azt támogatja és utána az 
intézmény tető nélkül marad, mert palát nem lehet visszarakni. 2005. óta 
Magyarországon azbeszt tartalmú pala, azbeszt tartalmú termék (vízvezetékcső) 
elállítása és forgalmazása tilos. Írtam egy levelet négy héttel ezelőtt, a mai napig nem 
kaptam rá választ.  
 
Dr. H o r v á t h   Mihály Békés Megyei Önkormányzat aljegyzője: Ha közvetlen kérés 
van, ott tudom teljesíteni. Meg kell keresni az Irányító-központot közvetlen levéllel. 
Igazuk van azoknak a kezdeményezetteknek, akik azt mondják, hogy van egy aláírt 
szerződés. 
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Azt nem tudom elképzelni, hogy az 
Irányítóhatóság jobban tudná, hogy mire van szüksége Dél-Békésnek, vagy Észak-
Békésnek. Azért alkották meg a TOP-ot és azért alkották meg így a rendszerét, vitték le 
megyei szintre, illetve kérdeztek meg bennünket, és adtak lehetőséget a lehatárolásokra, 
hogy elmondhassuk, hogy mire van szüksége a helyben élőknek. Szomorúan 
tapasztalom, hogy az Irányítóhatóság ezt néha felülírja. Hallottuk, hogy Észak-
Békésben két projekt is az Irányítóhatóság szerint nem indokolt. Amikor kiírták ezeket a 
pályázatokat akkor jól lehetett látni, hogy dél-békési települések nagy valószínűséggel 
nem fognak eredményesen szerepelni. 5 évvel ezelőtt úgy indult el ez a dolog, hogy 41 
milliárd Ft-ot akartak szét osztani a négy körzet között, járások között, kistérségek 
között. Az LHH-s programok mintájára osztották szét, lakosságarányban, ami nem 
igazságos. Hiszen minél hátrányosabb helyzetű egy térség annál inkább jogosult a 
támogatásra. Ezt a térséget kijelölték fejlesztendő térséggé az orosházi és a 
mezőkovácsházi járást is. Fel tudtuk emelni az összeget 57 milliárd Ft-ra, ami annak 
volt köszönhető, hogy én a hónom alá vettem mind azokat a szakembereket, 
specialistákat és minden olyan polgármestert, aki hajlandó volt együttműködni és jártuk 
a minisztériumokat, az irányítóhatóságokat és az EU-nak azon szerveit, akiket meg 
tudtunk arról győzni, hogy nekünk 41 milliárd Ft nem elég. Amikor sikerült elérnünk, 
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hogy 17 milliárd Ft-tal többet kapott ez a megye akkor joggal gondoltuk azt, hogy nem 
jó a kiírás, mert az indikátorokat egy kis település, kisebb város nem fog tudni olyan 
mértékben teljesíteni, mint egy nagyobb város. 100 %-osan biztosra lehetett venni, hogy 
itt egyetlen egy településnek sem lesz felújítva az óvodája, mert fog tudni annyi gyerek 
plusz létszámot vállalni 5 év múlva, mint bármelyik város. A kiírások folyamán nem 
sikerült még ezeket a forrásokat kihasználni. Nevezhetjük visszahulló forrásnak, de az a 
kérdés, hogy hová hullik vissza ez a forrás. Hogyha megye keretében hullik vissza, 
akkor már most azt mondom, hogy elhatárolódom tőle, tisztességtelen lenne. Vannak 
olyan keretek, amiket még ki sem írtak. Vannak olyanok, amelyekben még nem hoztak 
döntést. Aljegyző úr elmondta, hogy Észak-békésben van olyan, amelyet az 
Irányítóhatóság nem támogatott. Mi támogassuk! Háromszor vittük vissza a megyéhez 
azt, hogy például Mezőkovácsháza és Mezőhegyes zöldváros programját, nem 
támogatták. Honnan tudják, mivel indokolják? Mi lesz a további beadott keretünkkel, a 
turisztikai kerettel? Ezzel a pénzzel szeretnénk a továbbiakban is rendelkezni. 
Kevermesnek pedig nincs felújítva az óvodája. De van a lehatárolt keretünkben éppen 
annyi összeg, hogy elegendő lenne az óvoda felújítására.  
Azt sem tudjuk ma, hogy mi számít jogosultságnak arra, hogy benyújthassuk a 
kormányhoz a plusz igényünket. A 15 %-ig értjük hogy az Irányítóhatóság fog dönteni. 
A jogosultság alapját mi adja meg? Amikor ott voltunk azon az egyeztetésen, amiről 
Varga polgármester úr beszélt, akkor azt mondták, hogy sikertelen közbeszerzési 
eljárást követően tudjuk bebizonyítani, hogy nem tudjuk megvalósítani. A következő 
lépés, hogy akkor ki kell írni egy feltételes közbeszerzést, csak akkor lép hatályba az 
aláírt szerződés, amennyiben a kormány megadja a plusz pénzt. A közbeszerző azt 
mondja, hogy ő már egyszer elvégezte a munkát. Itt szegény településekről beszélünk. 
Ezek a települések nem képesek még egyszer kifizeti a közbeszerzésnek a díját. Vannak 
olyan települések ahol még el sem indultak a közbeszerzések. Sikertelen közbeszerzési 
eljárásnak minősül-e az, amikor egy feltételes közbeszerzést írnak ki már a legelső 
alkalommal. Eredményt tudnak hirdetni, csak beépítenek egy olyan feltételt, hogy csak 
és akkor, abban az esetben hatályosul a szerződés, ha a kormányhoz benyújtott plusz 
igény realizálódik. El kell bukni egy közbeszerzést, ahhoz hogy benyújthassa ezt az 
igényét a kormányhoz, vagy már az első alkalommal lehetséges az, hogy feltételes 
közbeszerzés keretében kiírja és ez is sikertelen közbeszerzésnek minősül, bár aláírt 
szerződése van, csak még nem hatályosult.  
 
Dr. H o r v á t h   Mihály Békés Megyei Önkormányzat aljegyzője: Nem kell, hogy az 
első eredménytelen legyen, hanem lehet már az elsőnél feltételest kiírni. Viszont biztos, 
hogy az országgyűlési képviselő maximális támogatottsága kell ahhoz, hogy a 
végrehajtás felgyorsuljon.  
A költségnövekmény témakörben szerepel egy 6/A. pont a kormányrendeletben. 
Eljárásrendet kiveszi a kormány, a fentiektől eltérően is dönthet, amihez szakmai 
alátámasztás és támogatottság szükséges.  
Folyamatosan mondjuk, hogy a lehatárolt, visszahulló az a lehatárolton maradjon.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Nekünk lehatárolt keretünk van ebből a 
nagy keretből, amit mi magunk harcoltunk ki. Orosházának még van körülbelül 700 
millió Ft energetikája, Mezőkovácsházának több százmillió turisztikája, 
óvodafejlesztése. Mezőkovácsháza, Mezőhegyes egyenként több mint 200 millió Ft-ot 
bukik, vagy nem bukik, nem született még döntés, hogy van-e a zöldváros pályázat. 
Ezekről tudunk-e valamint? Azokat a pályázatokat, amelyeket visszadobott az 
Irányítóhatóság nem voltunk hajlandóak elfogadni, és kértük a megyét, hogy ő sem 
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fogadja el, küldje vissza újra, hogy fogadják, mint például Mezőhegyes, 
Mezőkovácsháza esetében. Ezekről tudunk-e valamint? Az óvoda 1.4.1-es projektje 
mikor kerülhetnek kiírásra? Ha kiírásra kerülnek, akkor az Aljegyző úr véleménye 
szerint az lehatárolt keretbe kerül-e kiírásra? Ugyanez vonatkozik az orosházi 700 
millió Ft-jára, ami nem lett kiírva. Nem döntés hiánya van, nem pályázatbeadás hiánya 
van, hanem kiírás hiány van.  
 
Dr. H o r v á t h   Mihály Békés Megyei Önkormányzat aljegyzője: A 3.2.1-es levél, 
amit említettem az felételezi, hogy a 3.2.1-nek azt az összegét, amit az Irányítóhatóság 
közölt, azt új pályázati kiírásra akarja fordítani. Ez ősznél hamarabb nem fog 
megtörténni. A lehatárolt keretek maradványaira minden óvodákra, vagy bármi egyébre 
ahol maradt, azokra új kiírásokat fog az Irányítóhatóság kiírni a kezdeményezések 
figyelembe vételével. Június 20-án lesz az utolsó döntés, és utána lehet majd látni, hogy 
Békés megyében mi maradt. Ha látjuk, hogy mi maradt, tájékoztatni fogjuk Képviselő 
urat és az érintetteket is.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Mi, akik a Calendula tervet 
megalkottuk, tudjuk, hogy nagyon sok feladat van, amit el szeretnénk végezni. Mivel a 
TOP kínálta a Modern Városok program alapját is, mert ott már biztos volt a forrás és 
tudták, hogy milyen kiírási metodika szerint fognak tudni megfelelni, milyen 
indikátorok lesznek a következő időszakba beépítve, ezt követően arra még rá tudtak 
építeni programokat. Azt hiszem, hogy attól függ a további fejlődésünk, nem a 
meglévő, mert a meglévőkkel vannak problémák, amit kezelni kell, aki nem látja az 
nem elég jó polgármester, vagy a menedzser nem tájékoztatja megfelelően, hogy 
vannak problémák, amelyek kezelhetőek, kezelni kell. Azt hiszem, hogy attól függően, 
hogy mekkora igény fog mutatkozni a 15 %-os illetve a 30 %-os plusz költség 
bevonására, attól függően fog megmaradni egy keret a Miniszterelnök úr által 
bejelentett modern falvak program keretére. A modern falvak program kerete vélhetően 
hasonlítani fog a modern városok program megvalósításához. A kérdés az, hogy 
bárminemű információ, esetleg feladat esetén - mivel a TOP-nak a kidolgozása a 
megyei jogú városoknál illetve a megyei közgyűlések menedzsmentjénél volt 
előkészítésen – a megye tudja-e már hogy van-e ebben dolga, fog-e tudni ebben 
segíteni? 
 
Dr. H o r v á t h   Mihály Békés Megyei Önkormányzat aljegyzője: Bő egy hete kellett 
hogy leadjuk a szakmai álláspontunkat, hogy miben szeretnénk a megyei önkormányzat 
szerepét, amennyiben a kormány dönt, erősíteni és bővíteni. Első helyen a szakmai 
véleményünk az volt, hogy a Miniszterelnök által megemlített modern falvak 
programban mindenképpen adja meg a megye önkormányzatnak a közreműködő 
szerepet. Utána természetesen a politika fogja kitaposni, hogy megyénként mekkora 
keret és milyen eljárásrend szerint a kormány fogja meghatározni, hogy hogyan 
történjen a modern falvak programban a meghatározott keretnek a felosztása.  
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Az elhangzottak alapján egy határozati javaslatot terjesztek elő: A megköszöni Simonka 
György országgyűlési képviselő munkáját, amellyel hozzájárult a térség pályázati 
sikerességéhez általánosan Széchenyi 2020 Program, de különösen a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megnyíló források 
vonatkozásában. A Dél-Békési Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri 
Simonka György országgyűlési képviselőt, hogy járjon közben annak érdekében, hogy a 
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Mezőkovácsházi járás, valamint a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának tagjai 
megkaphassanak minden számukra elérhető fejlesztési és működési forrást. Ennek 
keretében kifejezetten felkérik Képviselő Urat, hogy Egyeztessen a TOP Irányító 
Hatóság munkatársaival, a Kormány tagjaival és a minisztériumok illetékes vezetőivel, 
minden fórumon, hogy a Széchenyi 2020 Program Terület és Településfejlesztési 
Operatív Programjának a keretében megvalósuló fejlesztések vonatkozásában a 
települések, illetve a kedvezményezettek által igényelt szükséges forrás-kiegészítéseket 
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes 
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről és a 17/2017. 
(II. 1.) Korm. rendelet az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek 
költségnövekménye támogathatóságáról alapján megkapják. Járjon közben annak 
érdekében, hogy a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának tagjai információkat 
kapjanak az elkövetkezendő időben megnyíló fejlesztési, működési hazai, Európai 
Uniós, illetve egyéb forrásokról, támogatási lehetőségekről, és tegyen meg mindent 
annak érdekében, hogy a térség települései minél hatékonyabban vehessenek részt 
ezeknek a forrásoknak a megszerzésében és felhasználásában. A Társulási Tanács tagjai 
a felkéréssel együtt felhatalmazzák Képviselő Urat, hogy a fenti ügyekben az 
érdekükben eljárjon. 
 
Kérem, aki egyetért az általam felolvasott határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Simonka György országgyűlési képviselő felkérése TOP-os pályázatokkal 

kapcsolatos egyeztetések lefolytatására  
 

40/2018. (VI. 8.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megköszöni Simonka György országgyűlési 
képviselő munkáját, amellyel hozzájárult a térség 
pályázati sikerességéhez általánosan Széchenyi 2020 
Program, de különösen a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) keretében megnyíló források 
vonatkozásában. A Dél-Békési Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsa felkéri Simonka György 
országgyűlési képviselőt, hogy járjon közben annak 
érdekében, hogy a Mezőkovácsházi járás, valamint a Dél-
Békési Kistérség Többcélú Társulásának tagjai 
megkaphassanak minden számukra elérhető fejlesztési és 
működési forrást. Ennek keretében kifejezetten felkérik 
Képviselő Urat, hogy 
 
1. Egyeztessen a TOP Irányító Hatóság munkatársaival, 

a Kormány tagjaival és a minisztériumok illetékes 
vezetőivel, minden fórumon, hogy a Széchenyi 2020 
Program Terület és Településfejlesztési Operatív 
Programjának a keretében megvalósuló fejlesztések 
vonatkozásában a települések, illetve a 
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kedvezményezettek által igényelt szükséges forrás-
kiegészítéseket a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről és a 17/2017. (II. 1.) 
Korm. rendelet az európai uniós forrásból 
finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 
támogathatóságáról alapján megkapják. 

 
2. Járjon közben annak érdekében, hogy a Dél-Békési 

Kistérség Többcélú Társulásának tagjai információkat 
kapjanak az elkövetkezendő időben megnyíló 
fejlesztési, működési hazai, Európai Uniós, illetve 
egyéb forrásokról, támogatási lehetőségekről, és 
tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a térség 
települései minél hatékonyabban vehessenek részt 
ezeknek a forrásoknak a megszerzésében és 
felhasználásában. 

 
A Társulási Tanács tagjai a felkéréssel együtt 
felhatalmazzák képviselő Urat, hogy a fenti ügyekben az 
érdekükben eljárjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök  

 
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
A 2. sz. határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadjuk el: A Tanács megköszöni 
Simonka György országgyűlési képviselő munkáját, amellyel hozzájárult a térség 
pályázati sikerességéhez általánosan Széchenyi 2020 Program, de különösen a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megnyíló források 
vonatkozásában. A Dél-Békési Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri 
Simonka György országgyűlési képviselőt, hogy járjon közben annak érdekében, hogy a 
Mezőkovácsházi járás, valamint a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának tagjai 
megkaphassanak minden számukra elérhető fejlesztési és működési forrást. Ennek 
keretében kifejezetten felkérik Képviselő Urat, hogy járjon közben annak érdekében, 
hogy a Békés Megyei ITP-ben a Mezőkovácsházi járás számára elkülönített indikatív 
források közül az eddig fel nem használt támogatások is kiírásra kerüljenek, és így 
mihamarabb felhasználhatóak legyenek a járás számára. 
 
A Társulási Tanács tagjai a felkéréssel együtt felhatalmazzák képviselő Urat, hogy a 
fenti ügyekben az érdekükben eljárjon. 
 
Kérem, aki egyetért az általam felolvasott 2. sz. határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Simonka György országgyűlési képviselő felkérése ITP ügyében  
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41/2018. (VI. 8.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megköszöni Simonka György országgyűlési 
képviselő munkáját, amellyel hozzájárult a térség 
pályázati sikerességéhez általánosan Széchenyi 2020 
Program, de különösen a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) keretében megnyíló források 
vonatkozásában. A Dél-Békési Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsa felkéri Simonka György 
országgyűlési képviselőt, hogy járjon közben annak 
érdekében, hogy a Mezőkovácsházi járás, valamint a Dél-
Békési Kistérség Többcélú Társulásának tagjai 
megkaphassanak minden számukra elérhető fejlesztési és 
működési forrást. Ennek keretében kifejezetten felkérik 
Képviselő Urat, hogy járjon közben annak érdekében, 
hogy a Békés Megyei ITP-ben a Mezőkovácsházi járás 
számára elkülönített indikatív források közül az eddig fel 
nem használt támogatások is kiírásra kerüljenek, és így 
mihamarabb felhasználhatóak legyenek a járás számára. 
 
A Társulási Tanács tagjai a felkéréssel együtt 
felhatalmazzák képviselő Urat, hogy a fenti ügyekben az 
érdekükben eljárjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök  

 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Kérdezem, Fejes Róbertné elnök asszonyt, hogy kívánnak-e hasonló határozati 
javaslatot elfogadni? 
 
F e j e s    Róbertné OKTT elnök: Nekünk is ugyanez szerepel a határozati javaslatban, 
csak Orosházi Kistérség Többcélú Társulás vonatkozásában.  
 
Fejes Róbertné az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsával a 
határozati javaslatot elfogadtatta 
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Áttérnénk az V. sz. napirendi pontra.  
 
 
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: „Mozgó Mozi” szolgáltatás üzemeltetésének 

térségi szintű lehetőségei   
  
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Szabó Sándor „Mozgó Mozi” képviselője 
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V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
A Calendula tervünk tartalmazza, hogy mivel több mindent meg kell tenni annak 
érdekében, hogy a helyben élők jól érezzék magukat és a lehető legtöbb szolgáltatáshoz 
hozzájussanak. Ennek keretében úgy tudom, hogy Orosházán fog majd olyan minőségű 
mozi épülni, amit eddig csak megye székhelyen láttunk. Van a Mozgó Mozi Kft., aki 
arra vállalkozott, hogy jó mozi szolgáltatást visznek el, akár a legkisebb településre is. 
Először az orosházi járásbeliektől hallottam, hogy már Orosházán, Tótkomlóson volt 
már ilyen. Mezőkovácsházán már kétszer jártak, úgy tudom, hogy Battonyán is voltak. 
Ezért hívtam meg Sípos Kornélt a Mozgó Mozi tulajdonosát illetve Szabó Sándor 
ügyvezető urat, hogy tudnak-e az egész térség vagy Dél-Békés számára olyan ajánlatot 
tenni, amellyel hozzánk is eljöhetne ez a szolgáltatás. 
 
S í p o s    Kornél „Mozgó Mozi” tulajdonosa: Az volt a célunk, amikor elkezdtük ezt a 
programot, hogy azokon a településeken, ahol bezártak a mozik, ott megpróbáljunk 
valami olyan rendszert kialakítani, ahol vissza lehet csempészni a mozizást. Ezt a 
programot már négy éve csináljuk. Magyarországon már több mint 100 településen 
vetítettünk. Felvidéken nyelvmegőrző program keretében 48 felvidéki településen 
vetítünk.  
A felszerelés teljes mértékben ugyanaz, mint a Plázákban. A hangrendszert, a vásznat, a 
vetítőt és a forgalmazókkal való kapcsolattartást mi hozzuk és végezzük. Havonta, 
kéthavonta, háromhavonta való érkezés véleményünk szerint bizonyos település 
lélekszám alatt indokolt. Azt látjuk 4 év után, ha több település össze áll és valamilyen 
programot kidolgozunk, oktatási iskolákkal, óvodákkal együttműködve, akkor 
rendszeressé lehet tenni és még akár ingyenessé is lehet tenni az érdeklődők számára ezt 
a lehetőséget. Azt javaslom, hogy ha ez bárkit is érdekel, akkor készítsünk egy tervet. 
Vannak olyan települések, amelyek angol órára használják, angolul vetítünk. 
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Az uraknak az elérhetősége nálam megtalálható. Mezőkovácsházán karácsony illetve 
húsvét előtt délelőtt megvásároltuk mi magunk a gyermekek számára, ennek fejében 
még délután 3 film vetítésére került sor.  
 
S í p o s   Kornél „Mozgó Mozi” tulajdonosa: Battonyán július 19-20-21-én lesz a 
Magyar Filmek Fesztiválja, ami olyan módon szerveződik, hogy 22 magyar filmből 
választják ki hetet, mely a fesztiválon levetítésre kerül. Illetve a helyi közönség 
jelentkezik zsűritagnak. Az ott lakóknak ez a fesztivál ingyenes.   
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, áttérnénk a következő napirendi pontra. 
 

 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztató az ügyeleti ellátás átszervezéséről  
 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Fejes Róbertné Orosházi Kistérség Többcélú 

Társulás elnöke,  
                                                    Varga Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú 

Társulás elnöke 
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V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Már 2015. évben beszéltünk erről a lehetőségről, hogy esetleg az orosházi illetve a 
mezőkovácsházi járás települései is együttesen elláthatnák az orvosi ügyeletet. Akkor 
azért merült fel ez a gondolat, mert először az Orosházi Kistérségben omlott össze a 
Központ Orvosi Ügyeleti ellátás, majd nálunk a kunágotai központú ellátás is veszélybe 
került. Fejes Róbertné elnök asszonnyal, Fazekasné Nagy Éva kistérségi referenssel, 
Majorné Balla Ildikó kolleganőmmel valamint Dr. Dankó Alpárral egyeztettünk az 
OMSZ helyi vezetőjével. A márciusi társulási ülésen kaptunk egy olyan felhatalmazást 
a Társulási Tanácstól, hogy készüljön egy előterjesztés a közös megvalósításra, mely 
hatékonyabb mint a mostani, nem drágább és magasabb színvonalú. Ezt a munkát 
elkezdtük, az egyeztetések folynak. De a legjobb szándékunk szerint sem tudunk egy 
határozati javaslatot letenni a mostani ülés elé.  
 
F e j e s    Róbertné Orosházi Kistérség Többcélú Társulás elnöke: Nálunk 2014. 
augusztus 13-án vette át a Társulás az Orvosi Ügyelet feladatait. Azóta példaértékűen 
működik. Itt a Dél-Békési Társulásban a Társulás is ellátja az orvosi ügyeletet, 
Mezőkovácsházán az OMSZ látja el, itt úgymond ketté van szakadva. Megnéztük 
azokat a verziókat, hogy abban az esetben ha feladat-ellátási szerződéssel, az Orosházi 
Kistérségi Társuláshoz csatlakozna be a Dél-Békési Társulások települései akkor milyen 
költséghatékonyan tudnánk megvalósítani az orvosi ügyeletet. Kiosztottunk három 
táblázatot. Egyik sem költséghatékonyabb, sőt. Az idei évben elfogadott költségvetése 
van mind a két társulásnak illetve az összes településnek. Az Orosházi Kistérség 43 Ft-
ot fizet, a Dél-Békési Kistérség pedig 54 Ft-ot, Mezőkovácsháza pedig 74 Ft-ot fizet 
havi szinten. Azt is tudni kell, hogy 2014. augusztus 13-a óta az Orosházi Kistérségben 
sem az orvosoknál, ápolóknál nem történt béremelés. Viszont arról már többször 
beszéltünk, hogy a jövő évben már terveznünk kell vele. Ha jól tudom a Dél-Békési 
Társulásnál sem történtek emelések, viszont ott már kérés van az ápolók részéről, hogy 
legyen emelés. Az első verzió az egy 5 évig fenntartható forma lenne. De minden 
esetben háromhavi előfinanszírozásra szükség lenne. Nem az Orosházi Kistérség miatt 
van, hanem megkértük, hogy a Dél-Békési Kistérségnél hogyan működik a 
finanszírozás. Sajnos nincsenek befizetve a havi tagdíjak. Ha ezt összevonjuk és 
ugyanígy nem lenne fizetés, akkor 1 hónap alatt bedőlne az orvosi ügyelet. Az 5 éves 
fenntartható verzióban elég nagy növekedés lenne, de itt az orvosok, az ápolók, a 
sofőrök bérét megemelnénk, illetve a diszpécserközpontban egy személyt alkalmaznánk 
közösen. Az Orosházi Kistérségben 46 Ft-tal növekedne a tagdíj, vagyis a jövő évben 
89 Ft-ra emelkedne. A Dél-Békési Kistérség és Mezőkovácsházát mi nem külön 
számoltuk, mert arról volt szó, hogy a Mezőkovácsháza, Battonya, Kaszaper, 
Nagybánhegyes, Magyarbánhegyes, Végegyháza is ellátási szerződéses formában 
bejönnének, ott egységesen 163 Ft-ra nőne a tagdíj a dél-békési településeknek, illetve 
akiknek most Mezőkovácsháza látja el.  
 
A második verzióban nem emelnénk, csak az ápolóknak. Hiszen tudni kell, hogy a 
mezőkovácsházi ápolók bére magasabb, mint az orosházi illetve a dél-békési ápolók 
bére. Az Orosházi Kistérségnél 50 Ft lenne jövő évtől. A Dél-Békési Kistérségnél 
illetve Mezőkovácsháza vonatkozásában 127 Ft-ra nőne a jövő évi tagdíj.  
 
A harmadik verzióban az Orosházi Kistérségben marad minden, ha nem emelünk 
semmit, viszont a kunágotai telephelyet megszüntetnénk és így az orosházi, tótkomlósi 
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illetve a mezőkovácsházi ügyeleti rendszerre több település lenne hozzájuk leosztva. 
Ebben az esetben Orosháza nem változna, a Dél-Békés és mezőkovácsházi Társulásnál 
116 Ft-ra növekedne. Tudni kell, hogy a növekedés abból adódik, hogy az orosházinál 
mi fizetjük a diszpécser központot, tehát bejön a diszpécseri központ is, illetve a 
koordinátori díj is.  
 
Azt beszéltük Varga Gusztáv elnök úrral, hogy ezt így megismerve számokban 
mindenkinek meg kellene a saját településén tárgyalni, hogy mi az, amit szeretnének, 
melyik tetszik a három verzió közül. Lekértem, hogy melyek azok a települések, akik 
hátralékkal rendelkeznek. Csak most 3.959.871 Ft az, ami a tavalyi évben nem került 
befizetésre. Amit eddig elért Orosháza, Dél-Békés illetve Mezőkovácsháza az orvosi 
ügyelettel kapcsolatban az példaértékű, ezt a munkát folytatni kell.  
 
Szakmai kérdésekre sajnos nem tudok válaszolni. Dr. Dankó Alpár doktorúr más 
teendője miatt nem tud itt lenni.  
 
V a r g a     Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Amikor beszéltétek a Társulási tanácson, akkor mit döntöttetek? 
 
F e j e s    Róbertné Orosházi Kistérség Többcélú Társulás elnöke: Mi akkor számokat 
nem, hanem úgy beszéltük meg, hogy ezeket a számokat a közös Társulási ülésre 
hozzuk be. Ez 2019. január 1-től lenne, beszéltük azt, hogy nem szeretnénk emelni, de 
úgy gondolom ahhoz, hogy itt tartsuk az orvosok, az ápolókat illetve a sofőröket ezért 
négy év után illendő lenne a béreket emelni.  
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
A beszámoló tartalmazza, hogy nagyon sok az úgynevezett indokolatlan hívás. Ha 
nagyon megvizsgálnánk, akkor lehetséges, hogy nem is volna indokolt mind a négy 
orvosi ügyeletet fenntartani. Ez egy szélesebb vizsgálatot igényelne. De egy 
polgármester sem tette fel a kezét, amikor azt javasolnánk, hogy nem lesz nálatok orvosi 
ügyelet csak bizonyos településeken. Tudjuk, hogy vannak olyan települések, ahol nincs 
központ, de mégis van valamiféle sürgősségi ellátás. Érdemes az innovációval tovább 
foglalkozni, mert Dr. Dankó Alpár doktor úr azt mondja, hogy vannak olyan 
jelentkezők, akik megyén kívülről is csatlakoznának egy jól működő dél-békési 
központi orvosi ügyelethez. Ha más szolgáltatást is behoznánk, mondjuk a 
betegszállítást, akkor elképzelhető, hogy ez az önkormányzati hozzájárulás nem volna 
ilyen magas összegű. Az a célunk, ha lehet, akkor működtessük még jobban. Orosháza 
közelsége azt jelenti, hogy lehet még jobban működtetni egy fejlett sürgősségi 
betegellátásra építve. A belső ellenőrünk intézkedési tervet kért, és előírta a Kistérségi 
Társulásnak, hogy a diszpécserszolgálatot nekünk is be kell vezetni. Ez az anyag legyen 
egy gondolatébresztő, mindenki tárgyalja meg a saját képviselő-testületével. Ha az új 
Kormány feláll, akkor hátha a sürgősségi ellátással kapcsolatban máshova helyezi a 
hangsúlyt, jobban finanszírozza. A későbbiekben azt javaslom, hogy térjünk vissza rá. 
 
F e j e s    Róbertné Orosházi Kistérség Többcélú Társulás elnöke: Ha bárkinek 
bármilyen ötlete lenne ahhoz, hogy akár olcsóbban, vagy milyen lefedettségekkel, hova 
áthelyezni ezeket a központokat, ezeket szívesen vennénk. Ha pedig tudnánk fejleszteni, 
akkor az még jobb lenne.  
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S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Sok szempontból fontos lenne a 
diszpécser központ. Fülembe cseng Süli Ernő Kunágota polgármesterének a mondatai. 
Két orvosi rendelőt újítottunk fel, hiszen ez volt a kérésük. Mire pedig eljutunk addig, 
hogy felújítjuk, akkorra a doktornő elmegy. Ezt nem gondoltuk volna 2-3 évvel ezelőtt, 
hogy bármikor bármi megtörténhet.  
Az Orosházi Kistérségben azért tud jól működni az ügyeleti ellátás, mert Orosháza az ő 
igényein felül járul hozzá. Ha Orosháza úgy dönt egyszer, hogy egymaga megcsinálja 
az ügyeleti rendszert, helyben, akkor attól kezdve Csanádapáca, Nagyszénás és 
mindenki aki oda tartozott, az attól kezdve az ügyeleti rendszer összeomlik. Ha 
megvannak az orvosok, tehát akiket érint szakmai beszélgetéseket folytassatok le. Nem 
abba az irányba megyünk, hogy egész Békés Megyében kapaszkodnának az orvosok, 
hogy jönnének. Ha pedig nem jönnek orvosok, akkor az egészségügyi ellátás meg fogja 
határozni az egész térség életét és a hangulatát.  
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
S ü l i     Ernő Kunágota polgármestere: Sajnálom, hogy szóba került a kunágotai 
telephelynek a megszűntetése. Ugyanis csak számszaki adatokat látunk. A számokhoz 
szakmai indokokat is kérném, hogy írjanak mellé. Elhiszem, hogy pénzügyileg olcsóbb 
lenne, de azért nem olyan irányba indultunk el, ami sajnos pozitív. 
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke:  
Ami olcsóbbá és hatékonyabbá tenné, az egy-egy település érdekét sértené.  
 
S ü l i    Ernő Kunágota polgármestere: Nem biztos, hogy az olcsóbb a legjobb.  
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
A Képviselő úr javaslatát meg fogjuk fogadni, és azoknak a településeknek a vezetőit, 
ahol orvosi ügyelet működik, összeülünk az egészségügyi dolgozóinkkal együtt és 
próbálunk még ötletelni a későbbiekben.  
 
F e j e s    Róbertné Orosházi Kistérség Többcélú Társulás elnöke: Azt javaslom én is, 
hogy határozzunk meg egy időpontot és Orosházán ezt a megbeszélést lefolytatnánk. 
Látjuk azt, hogy ki az aki fizet és ki az, aki nem. Egyáltalán most hogyan tudjátok ti 
megoldani azt, hogy legyen orvosi ügyeletetek. Nekünk az volt, hogy központosítsunk. 
A legjobb verzió véleményünk szerint az első, mert tényleg 5 évig fenntartható. De azt 
tudomásul kell venni, hogy háromhavi előfinanszírozás szükséges. Ez nekünk havi 
szinten 500.000 Ft-ot jelentene, amiben mi tudunk gondolkozni. Amikor az volt, hogy 
verziókat dolgozzunk ki, azt is nézni kellett, hogy tudjuk azt, hogy a településeknek a 
költségvetése milyen. Az 1. verziónál a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
tagjainak havi szinten 109 Ft-tal növekedne a tagdíja. De ebben benne van, hogy 
emeltük az ápolók, orvosok bérét, a közös diszpécser központot megvalósítjuk és ezzel 
itt tudjuk tartani ezeket az embereket. A legrosszabb verzió a hármas. Személy szerint 
nem is támogatnám, de valamit hoznunk kellett a Társulások elé. A nyár folyamán még 
üljünk le, mert ha ezt meg szeretnénk valósítani 2019. január 1-vel, akkor nekünk 
szeptemberre kész, komplett tervvel kell, hogy rendelkezzünk.  
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V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Felkérünk ez esetben Elnök asszony, hogy Dr. Dankó Alpár doktor úrral egyeztess a 
nyári időponttal kapcsolatban.  
 
D r. V a r g a    Lajos Dombegyház polgármestere: Az egészségügy és azzal 
kapcsolatos dolgok a polgármesterek részéről nem választható lehetőség. Kötelezően 
ellátandó dolog mindenáron. Akkor válik valakinek pénz kérdéssé, ha saját maga vagy 
rokona súlyos helyzetbe kerül. Viszont nem tudok elhallgatni egy olyan dolgot, amikor 
áremelésekről döntünk, hogy 2015 évben a kunágotai helyen két településnek olyan 
hátraléka volt, hogy be kellett adni 4 millió Ft-ot. Ha valahol 600.000 Ft-ért tudnak 
vásárolni hivatal részére kávéfőzőt, a kimutatásban pedig befizetés nem szerepel, akkor 
ezt mélyen elítélem és megalázónak tartom azok részére, akik normálisan fizetik a 
tagdíjat.  
 
D o h á n y o s      András Csorvás alpolgármestere: Mi a békécsabai járáshoz 
tartozunk. Az orosházi járásnál csak az egészségügyben vagyunk érdekeltek illetve az 
ügyeleti ellátásban. Úgy gondolom, hogy mi sem véletlenül csatlakoztunk az orosházi 
körzethez. Mégpedig azért, mert nagyon jó az ellátás. Azon is el lehet gondolkodni, 
hogy azok az összegek, melyek a kimutatásban szerepelnek jóval magasabbak azoknak 
a települések számával, mint az orosházi körzeté. Azt gondolom, hogy nem szabad 
különbséget tenni. Ezt valamilyen formában mindenképpen meg kell oldani.  
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Az lesz a célunk, hogy a nyári tanácskozás után egy olyan javaslatot le tudjunk tenni, 
amellyel a Képviselő úr el tud indulni és plusz támogatókat, támogatást tud mögé tenni. 
 
Javaslom, hogy fogadjuk el ezt a szóbeli tájékoztatást, azzal, hogy felhatalmazzuk az 
Orosházi Kistérségi Társulás elnökét, hogy ezt a megbeszélést a négy település 
vezetőjével és egészségügyi dolgozóival hívja össze a nyárra és egy őszi Társulási 
ülésre kerül újra vissza az ott megfogalmazódott tapasztalatoknak az összegzése. 
 
R a j o s    István Mezőhegyes alpolgármestere: Volt egy enyhe célzás Mezőhegyes 
tekintetében. Amit Dr. Varga Lajos polgármester úr mondott a kávéfőző esetében, 
örülök, hogy nem emelte ki Mezőhegyes nevét, mert nem igaz a történet. Viszont 
nagyon támogatom azt az ötletet, hogy üljünk le, és beszéljük át ezt a dolgot. Süli Ernő 
polgármester úr részéről is elhangzott a szakma. Valamint a még az is, hogy melyik 
település lenne az a négy, aki ezen a megbeszélésen részt venne. Mindenképpen 
kiemelném, hogy Mezőhegyesnek ott kell lennie ezen az egyeztetésen! Mezőhegyesnek 
kiemelt szerepe van és lehet, és lesz is az orvosi ügyelet tekintetében. Emeljük ki, hogy 
melyik az a 4 település, hogy mindenki legyen tisztába vele. Azt kérném, hogy 
Mezőhegyes ezeken az egyeztetéseken mindenképpen jelen legyen.  
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
A négy település, Tótkomlós, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Kunágota településeket 
javasolta. Nekem még a fejemben megfordult Battonya város bevonása is. Nem titkos 
találkozó lesz, közzé fogjuk tenni, és aki akar, részt vehet rajta.  
 
Kérem, aki egyetért a tájékoztatóval, valamint azzal, hogy felhatalmazzuk az Orosházi 
Kistérségi Társulás elnökét, hogy a megbeszélést az 5 település vezetőjével és 
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egészségügyi dolgozóival hívja össze nyárra majd egy őszi Társulási ülésre kerül újra 
vissza az ott megfogalmazódott tapasztalatoknak az összegzése, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Fejes Róbertné elnök felhatalmazása ügyeleti ellátás átszervezésével 

kapcsolatos egyeztető tárgyalások koordinálására  
 

42/2018. (VI. 8.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa elfogadja a tájékoztatót az ügyeleti ellátás 
átszervezéséről és további egyeztető tárgyalások 
lefolytatását tartja indokoltnak.  
 
A Társulási Tanács felhatalmazza az Orosházi Kistérségi 
Társulás elnökét, hogy az egyeztető tárgyalásokat 
Mezőkovácsháza, Kunágota, Tótkomlós, Mezőhegyes és 
Battonya települések vezetőivel, valamint a települések 
egészségügyi dolgozóival hívja össze és koordinálja azt.  
 
A Társulás szeptemberi soros ülésére készüljön 
előterjesztés a tárgyalásokon megfogalmazódott 
tapasztalatok összegzéséről.  
 
Határidő: szeptemberi soros ülés 
Felelős: Varga Gusztáv elnök  
  Fejes Róbertné elnök, Orosházi Kistérség 

Többcélú Társulás  
 
 
Fejes Róbertné az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsával a 
határozati javaslatot elfogadtatta. 
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Szeretném bemutatni Gyarmati Józsefnét az SZGYF Körös-menti Centrum 
munkatársát. Ő azért van jelen, hogy bemutatkozzon a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásról. Medgyesegyháza visszaadta az SZGYF békési szervezetének. Azért 
örülök, hogy itt van az Orosházi Kistérségi Társulási ülés, mert náluk akkora az igény, 
hogy nem tudják kielégíteni a jelentkezőket. Lehet, hogy egy együttműködést létre 
lehetne hozni a két térség között. 
 
Átadom a szót Gyarmati Józsefné SZGYF munkatársának. 
 
G y a r m a t i     Józsefné SZGYF munkatársa: Július 1-vel kapjuk meg az engedélyt 
erre a feladatra, a karórás jelzőrendszeres működtetésre. Jelenleg Dél-Békés 19 
települése van benne. Most jelenleg 90 ellátott van a rendszerben, viszont 220 főre lesz 
engedélyünk. Valószínű, hogy tudunk befogadni másokat is. Az is már tudomásunkra 
jutott, hogy nagy valószínűséggel, egész békés megyét meg fogjuk kapni. Arra kérem a 
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polgármester urakat, hölgyeket, hogy a gondozási központoknak, családsegítőknek lehet 
szólni, hogy keressenek bátran bennünket. Ebben 65 év feletti rászorulók vehetnek részt 
benne. 
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Köszönjük szépen a tájékoztatást. Ha egy tájékoztató levelet elküld a számomra, akkor 
én azt továbbítani fogom a többi településnek.  
 
G y a r m a t i     Józsefné SZGYF munkatársa: Végig jártam az összes települést, és 
nyilatkoztattam a jelenlegi szakképzett dolgozókat, hogy velünk is vállalják-e tovább a 
működést? A válasz az volt, hogy igen.  
 
 
IX-XI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Emberi erőforrás fejlesztési források 

elérésének lehetőségei, 
Fejlesztési források elérésének 
lehetőségeiről, 
A turisztika, mint Dél-Békés kitörési 
lehetősége 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnöke 
 
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Javaslom a fenti három napirendi pont egyben tárgyalását.  
 
Képviselő úr a választások után körbejárta a településeket. Az előző Kistérségi 
Társulási ülésen is részt vett valamint a Képviselő-testületi ülésen is. Mindenkinek be 
akarja bizonyítani, hogy jó, hogy ő rá esett a választás, hogy ő lett ismételten az 
országgyűlési képviselő. Többször elmondta, hogy fogalmazzuk meg azokat a 
kéréseket, feladatokat, amelyekben a közreműködését, közbenjárását szeretnénk kérni. 
Én magam éltem a lehetőséggel, és egy két és fél oldalas listát adtam át számára, mikor 
itt járt Mezőkovácsházán. A felkéréseinkből Képviselő úr egy ,,csokrot” készített, ami 
több helyen probléma. Hallgassuk meg a felvezetését és döntsünk arról, hogy valóban a 
Társulási Tanácsok felkérik abban, hogy ezeket a problémákat segítsen nekünk 
megoldani.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Azt látom, hogy elég fegyelmezetten 
ülnek a Mezőkovácsházi Járás polgármesterei, tudják, hogy ezek fontos dolgok és 
minden egyes kérdésben, amit felvetnek, akkor segítséget kapnak.  
Összeszedtem néhány gondolatot és le is húztam néhány olyat, mert láttam, hogy 
mindenki fáradt, vagy esetleg sietős. Az eddigiektől eltérően most javasolnék egy olyan 
gondolatmenetet és egy olyan közös napirendet, amelyben nem is hagynék, csak 10 
pontot. A végén általában az szokott lenni, ami az eleje, hogy én hozzám fordultok 
ezekkel a problémákkal mert nem tudtok választ adni intézményvezetőnek vagy esetleg 
dolgozónak. A vége az, hogy megbíztok azzal, hogy járjak el az ügyekben. A 10 pontról 
elkezdenék beszélni, egy-egy mondattal kiegészíteném.  
 
I. a Modern Falvak program.  
 



27 
 

Az orosházi körzetben van két nagy projekt, az egyiket Tótkomlós a másikat pedig 
Orosháza viszi. Mezőkovácsháza és Battonya által vitt projekt folyamatos problémával 
küzd. Olyan problémákkal, mint a TOP-nak az 5.2.1 programja. Indikátorteljesítéseket 
kell elvégezni, és az indikátorok csak akkor fognak teljesülni, ha megfelelő számú 
ember lesz bevonva. A megye most elég nagy bajban van, most kell leadni, hogy a 
kiosztott pénzek tekintetében milyen indikátorteljesítést tudott elvégezni, vagy realizálni 
ahhoz képest, amit vállalt, messze nem közelíti meg.  
 
II. pont. EFOP-nál is láttam előterjesztést, illetve határozati javaslatot. 
 
III. pont Az ügyeleti rendszer, ez EFOP-nál oda kell menni. A kórház és az ügyeleti 
rendszer problémáját összevonnám. Az ügyeleti rendszernél jelenleg nincs megoldás, 
valamit le kell tenni az asztalra. Alázattal megoldásra törekedve hátha ki tudunk 
használni olyan lehetőséget, hogy olcsóbbá teszi. A Kórház tekintetében mást sem 
lehetett hallani csak azt, hogy az a füst, ami korábban volt, az egy égi jel volt. 
Felháborító, hogy felépítünk egy műtői blokkot és elfelejtjük kicserélni alatta a kábelt. 
Panaszkodnak a nővérek, az orvosok, hogy nincsen fizetésük hónapok óta. Ha ügyeleti 
rendszerrel kapcsolatban kell megszólalnom, ha az ügyeleti rendszer nem lenne 
összekötve az SBO-val, akkor már az ügyeleti rendszer nem működne rendben. Az SBO 
az összeomlás szélén áll, csak azért, mert alig bírjuk ott tartani az orvosokat. Kérünk 
egy kis türelmet, majdcsak kinevezik az egészségügyi államtitkárt és felfogják a 
polgármesterek, hogy mekkora a baj. Nem tudom, hogy meddig van még türelem az 
orvosok részéről. Ebben mindenképpen egyeztetést kell folytatni.  
 
12 VP pályázat nyert a körzetben. Meg volt határozva, hogy 3.800 Ft 1m3 tört beton. 
Ma 13.000 Ft-ért lehet megvásárolni, kiszállítva. Jelen pillanatban településenként a 
legkevesebbet talán Pusztaottlakának kell hozzátenni. Az a törvény, amely kimondja a 
15 és 30%-os szabályt a TOP-ok esetében, az nem csak a TOP-okra vonatkozik, hanem 
egyébként a főutakra és egyéb minden másra. Az a probléma, hogy nem 30%-kal több a 
jelenlegi piaci ár, a 2015. évihez képest, hanem 50-80%-kal.  
 
A KLIK-nél is vannak anomálik, problémák, amelyre megfelelő magyarázatot kaptam 
Bánki András igazgatótól és időpontokról, határidőkről, a jelenlegi iskolában 
megkezdett vagy közbeszerzéssel lefolytatott pályázatokról. A nagyobb kategóriába 
nem kaptam választ. Volt olyan, hogy például a Battonyai román iskolának a 
sportcsarnoka nem hozzá tartozik, viszont a románoktól azt hallom, hogy el akarják 
tőlük venni. A mezőkovácsházi tornacsarnokot még a mai napig nem tudjuk, hogy 
mikor kezdik el építeni. Ebből addig nem vagyok hajlandó engedni, mely ígéreteket 
nem fogom tudni betartani. Bánki András Tankerület igazgatója azt mondta, hogy 
ezekben a kisebb projektekben elindultak a munkák, szándékosan időzítették erre az 
időszakra. A nagyobbakra pedig nem tudott válaszolni.  
 
A Népkonyhának a rendszere nagyon szépen halad. Még a mai napig nem adták ki 
egyik helyre sem az engedélyeket. Több helyen már készen állunk, el lehetne indulni. 
 
A Kodolányi Főiskola kért arra, hogy megszerezték az egyetemi rangot, mennyivel 
szebb lenne, ha nem Kodolányi Főiskolába iratkoznának be a gyermekek, hanem a 
Kodolányi Egyetemre. Ez ügyben el kell menjek a felső oktatásért felelős 
Államtitkársághoz, mely most átkerült egy másik helyre.  
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Van egy hulladékelszállítással kapcsolatos dolog, melyet Orosháza jelzett felém. 
Valószínű senkit nem fog egyenlőre nagyon negatívan érinteni, hogy olyan kivitelező 
szolgáltató vette át a hulladék összegyűjtésének jogát, aki semmiféle eszközzel nem 
rendelkezik. Azt kérték tőlem, hogy nézzek utána, mert vélhetően alvállalkozókkal 
fogják elvégeztetni a munkát.  
 
Édesanyámtól minden egyes héten felhozza nekem, hogy ,,kisfiam azt ígértétek, hogy a 
12.000 Ft nekem is jár”. Azt tudni kell az édesanyámról, hogy 77 éves, és kicsivel több 
a nyugdíja, mint 100.000 Ft, és én is tudok róla gondoskodni. De úgy érzi, hogy 
igazságtalan, hogy nekem már jóváírták a 12.000 Ft-ot. Ha válaszolni akartok erre a 
kérdésre is, akkor mondjátok azt, hogy a térségi ülésen volt erről szó, felkértük 
Országgyűlési képviselő urat, hogy menjen az illetékeshez ez ügyben. Most a jelen 
pillanatban azt mondják, hogy az 5.000 fő alatti település, ebből rögtön kiesik 
Mezőkovácsháza, Battonya valamint néhány település. Ez nem az, ami az ígéret volt.  
 
Csak az első lépés az, hogy az orvosoktól hiányzik a pénz, de a következő az lesz, hogy 
itt hagyja a kórházat az orvos és elmegy máshova ahol kap pénzt.  
 
Amit kaptam pontokat, az 10 külön tárcához meghatalmazás, megbízás a nevetekben.  
Ha el tudjátok fogadni a határozati javaslatokat, akkor minden ügyben el fogok járni. 
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Ha elfogadjátok, a két munkaszervezet vezetője megkapja ezeket az előterjesztéseket, 
határozati javaslatokat.  
 
Mezőkovácsháza biztosan szólt a tűzifajuttatás miatt, a Modern Falvak program 
esetében, az EFOP-pal kapcsolatban is.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Határozatok ismertetése. 
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Kérem, aki az alábbi határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Simonka György országgyűlési képviselő felkérése Modern Falvak program 

egyeztetésére  
 

43/2018. (VI. 8.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megköszöni Simonka György országgyűlési 
képviselő munkáját, amellyel hozzájárult a térség 
pályázati sikerességéhez általánosan Széchenyi 2020 
Program, de különösen a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) keretében megnyíló források 
vonatkozásában. A Dél-Békési Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsa felkéri Simonka György 
országgyűlési képviselőt, hogy járjon közben annak 
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érdekében, hogy a Mezőkovácsházi járás, valamint a Dél-
Békési Kistérség Többcélú Társulásának tagjai 
megkaphassanak minden számukra elérhető fejlesztési és 
működési forrást. Ennek keretében kifejezetten felkérik 
Képviselő Urat, hogy 
 
1. Gyűjtsön információkat a Modern Falvak programról, 

folytasson egyeztetéseket a Kormány tagjaival, 
minisztériumi vezetőkkel, valamint minden lehetséges 
fórumon, illetve segítse a térséget egy megfelelő 
szakértői csapattal annak érdekében, hogy a Dél-Békési 
Kistérség Többcélú Társulásának tagjai ennek 
keretében is legalább olyan sikeresek legyenek, mint a 
Széchenyi 2020 program keretében. 

 
2. A Modern Falvak program keretében nyújtson 

támogatást a jelenlegi helyzet felmérésében, a 
kistérségi komplex fejlesztési terv aktualizálásában, 
illetve az operatív menedzsmenti feladatok ellátásában. 

 
A Társulási Tanács tagjai a felkéréssel együtt 
felhatalmazzák képviselő Urat, hogy a fenti ügyekben az 
érdekükben eljárjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök  
 
 

Fejes Róbertné az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsával a. 
határozati javaslatot elfogadtatta. 
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Kérem, aki egyetért az alábbi határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Simonka György országgyűlési képviselő felhatalmazása társadalmi 

felzárkóztatást célzó ügyekben  
 

44/2018. (VI. 8.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megköszöni Simonka György országgyűlési 
képviselő munkáját, amellyel a kistérség területén eddig is 
hozzájárult a társadalmi felzárkóztató programok 
sikerességéhez. A Dél-Békési Kistérségi Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsa felkéri Simonka György 
országgyűlési képviselőt, hogy a jövőben is tegyen meg 
mindent a megkezdett programok folytatása és 
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biztonságos befejezése, továbbá a társadalmi 
felzárkóztatást célzó folyamatok folytatása, az ahhoz 
szükséges környezet megteremtése érdekében; továbbá 
vegyen részt a fejlesztésekhez szükséges koordinációban, 
tapasztalataival segítse a munkát.   
 
A Társulási Tanács tagjai a felkéréssel együtt 
felhatalmazzák Képviselő Urat, hogy a társadalmi 
felzárkóztatást célzó, az emberi erőforrást fejlesztő 
ügyekben az érdekükben eljárjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök  

 
Fejes Róbertné az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsával a 
határozati javaslatot elfogadtatta. 
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Kérem, aki egyetért az alábbi határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Simonka György országgyűlési képviselő felkérése kistérségi egészségügyi 

ellátórendszer működésével kapcsolatos egyeztetésekre  
 

45/2018. (VI. 8.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megköszöni Simonka György országgyűlési 
képviselő munkáját, amelyet a térség lakosságának jobb 
egészségügyi ellátáshoz való  hozzáférését szolgálva a 
kistérség egészségügyi ellátórendszerének hatékonyabbá 
tétele érdekében végzett.  
 
A Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa felkéri Simonka György országgyűlési képviselőt, 
hogy a kistérségben az orvosi ügyeleti ellátórendszer és az 
Orosházi Városi Kórház szakszerű és hatékony működése 
érdekében járjon el az illetékes minisztériumokban, 
valamint minden lehetséges fórumon a működés gazdasági 
és személyi jellegű  problémáinak megoldása céljából. A 
szakmailag és gazdaságilag biztonságos működés 
feltételeinek megteremtése érdekében tegyen meg minden 
szükséges lépést a szakemberhiány enyhítése, a 
személyileg alkalmas vezetők kiválasztása és a stabil, 
kiszámítható finanszírozás irányában. 
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A Társulási Tanács tagjai a felkéréssel együtt 
felhatalmazzák képviselő Urat, hogy a fenti ügyben az 
érdekükben eljárjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök  

 
 
Fejes Róbertné az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsával a 
határozati javaslatot elfogadtatta. 

 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Kérem, aki egyetért az alábbi határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Simonka György országgyűlési képviselő felkérése kistérségi közúthálózat 

érdekében egyeztetések lefolytatására  
 

46/2018. (VI. 8.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megköszöni Simonka György országgyűlési 
képviselő munkáját, amelyet a kistérség közlekedési 
infrastruktúrájának fejlesztése, ezen belül a közúthálózat 
fejlesztése érdekében  végzett.  
A Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa felkéri Simonka György országgyűlési képviselőt, 
hogy a jövőben is járjon el az illetékes minisztériumokban, 
valamint minden lehetséges fórumon is a kistérséget érintő 
közútfejlesztésekhez, kiemelten a belterületi és az 
önkormányzati tulajdonú külterületi utak fejlesztéséhez 
szükséges pénzügyi források megteremtésének és 
biztosításának érdekében, ezzel elősegítve a térség 
gazdasági felzárkózását. 
 
A Társulási Tanács tagjai a felkéréssel együtt 
felhatalmazzák képviselő Urat, hogy a fenti ügyben az 
érdekükben eljárjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök  
 
 

Fejes Róbertné az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsával a 4. sz. 
határozati javaslatot elfogadtatta. 
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Kérem, aki egyetért az alábbi határozati javaslattal, szavazza meg. 
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Simonka György országgyűlési képviselő felkérése a köznevelési 

intézmények, szakszolgálat infrastrukturális, szakmai fejlesztése érdekében, 
egyeztetések lefolytatására 

 
47/2018. (VI. 8.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megköszöni Simonka György országgyűlési 
képviselő munkáját, melyet a kistérség köznevelési 
intézményei fejlesztései, ezáltal a térség felzárkóztatása 
érdekében végzett. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa felkéri Simonka György országgyűlési képviselőt, 
hogy a jövőben is járjon el az illetékes minisztériumokban, 
valamint minden lehetséges fórumon a kistérségben 
működő köznevelési intézmények, szakszolgálat 
fejlesztése érdekében, valamint tegyen meg minden 
szükséges intézkedést, hogy a térségben tornacsarnokok, 
valamint a járási székhelytelepülésén tanuszoda épüljön.  
 
Kérjük továbbá, hogy a köznevelést érintő minden, a 
térség jövőjét meghatározó kiemelt energetikai, 
infrastrukturális, szakmai pályázat esetében támogassa, 
segítse a megvalósulást, hogy a térségben élő gyermekek 
esélyegyenlősége, a sportolási lehetőséghez történő 
hozzáférése, ezáltal az egészséges életmódra nevelése 
biztosítható legyen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök  

 
 
Fejes Róbertné az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsával a 
határozati javaslatot elfogadtatta. 
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Kérem, aki egyetért az alábbi határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Simonka György országgyűlési képviselő felkérése a kistérségben a szociális 

intézményrendszer működése és fejlesztése érdekében egyeztetések 
lefolytatására  
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48/2018. (VI. 8.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megköszöni Simonka György országgyűlési 
képviselő munkáját, amelyet e hátrányos helyzetű 
kistérségben élő szociálisan rászorult emberek ellátása 
érdekében a szociális intézményrendszer fejlesztéséért 
végzett.  
A Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa felkéri Simonka György országgyűlési képviselőt, 
hogy  
 
1. a jövőben is járjon el az illetékes minisztériumokban, 
valamint minden lehetséges fórumon a kistérségben 
működő szociális intézményrendszer fenntarthatósága, 
működésének elősegítése és fejlesztése érdekében, 
különös tekintettel a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság, az önkormányzatok és az egyházak által 
működtetett intézményekre; 
 
2. tájékozódjon az érintett hivatalokban a kistérség 
települései által kialakítani kívánt népkonyhai szolgáltatást 
érintő esetleges jövőbeni jogszabályi változások terveiről, 
hogy azok mennyiben támasztanak új követelményt a 
szolgáltatás beindításához és működtetéséhez. 
 
A Társulási Tanács tagjai a felkéréssel együtt 
felhatalmazzák képviselő Urat, hogy a fenti ügyben az 
érdekükben eljárjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök  
 

Fejes Róbertné az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsával a 
határozati javaslatot elfogadtatta. 
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Kérem, aki egyetért az alábbi határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Simonka György országgyűlési képviselő közbenjárása a hagyományos módon 

fűtő háztartások részesülhessenek a rezsicsökkentés előnyeiből 
 
49/2018. (VI. 8.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa, mint a kistérség települései polgármestereinek 
reprezentatív döntéshozó szerve, a kormányzati gázár 
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támogatás kapcsán a lakosság visszajelzése alapján az 
alábbi anomáliát fogalmazza meg: a minden gázt és távhőt 
használó háztartást érintő 12000 Ft összegű 
rezsicsökkentés nem érinti a hagyományos módon fával 
vagy szénnel fűtő, jellemzően nehezebb szociális 
helyzetben élő háztartásokat. 
 
A Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa felkéri Simonka György országgyűlési képviselőt, 
hogy járjon közben a Kormány tagjainál, az illetékes 
minisztériumi vezetőknél annak érdekében, hogy a gáz-, 
és távhőszolgáltatásból kimaradt hagyományos módon 
fűtő háztartások is részesülhessenek a rezsicsökkentés 
előnyeiből és a lakosság számára megnyugtató választ 
lehessen adni. 
 
A Társulási Tanács tagjai a felkéréssel együtt 
felhatalmazzák képviselő Urat, hogy a fenti ügyben az 
érdekükben eljárjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök  
 
 

Fejes Róbertné az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsával a 
határozati javaslatot elfogadtatta. 

 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke:  
Kérem, aki egyetért az alábbi határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Simonka György országgyűlési képviselő közbenjárása Békés Megye 

felsőoktatásának, a hozzáadott értéknövelő innovatív fejlesztések erősödésének 
és operatív megvalósulásának érdekében  

 
50/2018. (VI. 8.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa, mint a kistérség települései polgármestereinek 
reprezentatív döntéshozó szerve, a térség fejlődése és 
felzárkózása szempontjából rendkívüli jelentőségűnek 
tartja az Orosháza székhellyel működő Kodolányi János 
Főiskola jelenlétét és felsőoktatási tevékenységét a 
térségben. Ezért a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsa támogatja, hogy a Kodolányi János 
Főiskola az alkalmazott kutatások egyeteme minősítésre 
felterjesztésre kerüljön. Ezt az is alátámasztja, hogy az 
Oktatási Hivatal határozata is megállapítja, hogy az 
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intézmény a minősítéshez szükséges kritériumoknak 
megfelel.  
 
A Társulási Tanács felkéri Simonka György országgyűlési 
képviselőt, hogy járjon közben a Kormány tagjainál, az 
illetékes minisztériumi és hivatali vezetőknél a Kodolányi 
János Főiskola egyetemi címre történő parlamenti 
felterjesztése érdekében és támogassa az intézményt az 
egyetemi cím elnyerésében. 
 
1. Térségünk érdeke, hogy a vidék önfenntartó erejét 
erősítő, helyben előállított alapanyagok helyben 
kerüljenek feldolgozásra. A piaci igényekre alapozott 
magasabb jövedelmet biztosító értékesítés alapfeltétele, 
hogy valami új, modernebb, korszerűbb, hatékonyabb, 
egészségesebb terméket legyenek képesek előállítani egy-
egy térségben. Ehhez kapcsolódóan elengedhetetlen a 
kutatás, fejlesztés. Jelen pillanatban is térségünkben több 
innovációs projekt vár bírálatra és ennél is több áll 
tervezés alatt. A megvalósításhoz szükséges feltételeket a 
Kodolányi János Főiskola térségünkbe költözése nagyban 
segítette és támogatásával sokkal magasabb színvonalon 
képesek teljesíteni a feldolgozó vállalkozások.  
 
2. Kérjük, hogy Képviselő Úr járjon közben a beadott 
pályázatok, innovációs projektek kapcsán és rendszeresen, 
folyamatosan kísérje figyelemmel ezek alakulását, 
tájékoztassa, informálja a kistérségben dolgozó 
polgármestereket.  

 
A Társulási Tanács tagjai a felkéréssel együtt 
felhatalmazzák képviselő Urat, hogy a fenti ügyben az 
érdekükben eljárjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök  
 

Fejes Róbertné az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsával a 
határozati javaslatot elfogadtatta. 
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Szeretném bemutatni Mikiténé Kiss Katalint, akit a Család és Karrier Központ 
vezetőjének neveztek ki. Emlegettük már korábban a Nőközpont pályázatot. A pályázat 
célja az, hogy a nők számára vállalkozók bevonásával úgynevezett atipikus 
foglalkoztatási formákat vezessenek be, hogy minél több nő, akinek a 8 órás munka 
nem megfelelő, el tudjon helyezkedni. Dolgoztam már együtt vele 2000-2002 között, 
akkor én voltam a Társulás elnöke, és ő Kistérség fejlesztési menedzserként segítette a 
munkánkat.  
 
Átadom a szót Mikiténé Kiss Katalinnak. 
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M i k i t é n é    Kiss Katalin Család és Karrier Központ vezetője: Köszönöm szépen a 
lehetőséget. Az Orosházi illetve a Mezőkovácsházi Térségben is működik a Nőközpont 
az EFOP keretében. Azért tartom nagyon fontosnak, mert ahhoz, hogy komoly 
előrelépést tudjunk tenni, ahhoz a nőnek és a férfinak egyensúlyba kell kerülni. Ha 
megtaláljuk a nőknek a helyét a családban, a társadalomban, akkor azt gondolom, hogy 
komoly előrelépést fogunk tudni tenni. Nagyon jó az, hogy nagyon sok településen női 
vezetők vannak. Fel fogom keresni a későbbiekben a polgármester asszonyokat, urakat, 
minden intézményt. Remélem, hogy egy kis színfoltot és segítséget tudunk majd vinni a 
település életében.  
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Köszönjük. Fogadjátok sok szeretettel a településeiteken. Facebookos saját oldalára 
feltett egy hirdetést, melyben 4 munkatársat keres.  
 
Tekintettel arra, hogy a még megtárgyalandó napirendi pontok csak a Dél-Békési 

Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsát érintik, így önállóan folytatja 

munkáját, és az együttes Társulási ülést 12 óra 43 perckor bezárom.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Tanács 18 tagjából 17 fő jelen van. 

Farkas Sándor Nagybánhegyes polgármestere távolmaradását bejelentette.  

 

Megállapítom, hogy a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Tanács ülése 

határozatképes.  
 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Szakmai és pénzügyi beszámoló a központi orvosi 

ügyeleti ellátás működtetésének éves tapasztalatairól 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök  
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Ami problémát jelent az indokolatlan hívások, valamint néhány önkormányzatnak a 
tagdíj tartozása. Az Orvosi ügyelet költsége 100.000 Ft, mely egy hétvégére nem fedezi 
egy orvosnak a munkabérét. Kérem, azokat a településeket, melyek elmaradással 
vannak, hogy próbálják meg rendezni a tartozásokat.  
 
A belső ellenőrzés ajánlatként fogalmazta meg a diszpécserszolgálat működését. Erre ki 
kell majd térni és megvizsgálni.  
 
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési, valamint 
Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottsága, felkérem az elnököket, ismertessék 
álláspontjukat. 
 
P e l l e     István Nagykamarás polgármestere: Inkasszóval kell élni, kötelező feladata 
az önkormányzatoknak, felszólítás után éljünk az inkasszó lehetőségével. Arra kérünk 
minden önkormányzatot, hogy fizesse be az elmaradásokat. Ugyanis így működtetni 
nem lehet az orvosi ügyeletet. Ha nem megy szép szóval, akkor jöjjön az inkasszó.  
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V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Minden önkormányzat vállalta, hogy élhetünk a Társulás felé fennálló tartozás esetén az 
inkasszóval.  
 
R a j o s    István Mezőhegyes alpolgármestere: Kérném a Társulást, hogy tegyen a 
minden képviselő-testület felé egy indítványozott felszólítást, hogy ezekre teljesítést 
kell most már tenni. Az értesítés úgy szóljon, hogy amennyiben ennek a felhívásnak 
nem teszünk eleget, akkor a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján az inkasszó lép életbe. 
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Írtunk már ilyet, a testületnek címeztük? 
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Igen. 
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Rendben, ezt újból megtesszük a bizottság álláspontjával együtt.  
 
D ú s      Ildikó Magyardombegyház polgármestere: Beadtuk a MÜKI-t tegnapi nap 
folyamán, és átutalásra került, amivel tartozunk, nem csak az orvosi ügyeleti tartozással, 
hanem a tagdíjtartozással kapcsolatban is.  
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke:  
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Kunágotai orvosi ügyelet szakmai és pénzügyi beszámolója 
 

51/2018. (VI. 8.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Kunágotai székhelyű központi orvosi ügyeleti 
ellátás 2017. évi működtetéséről szóló szakmai és 
pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
S ü l i     Ernő Kunágota polgármestere: Az ügyelet tekintetében már az elmúlt évben is 
felvetettük azt, hogy egy kisebb karbantartást mindig igényelne. Javasolnám, hogy egy 
szakmai csoport tekintse meg, és nézze meg, hogy mit kellene csinálni.  
 
Kunágotán hamarosan elkezdik a két orvosi rendelőnek a felújítását. Felmerült egy 
olyan lehetőség, hogy az orvosi ügyeletnek az ingatlanjában beköltözne a háziorvos a 
délelőtt folyamán.  
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke:  
Természetesen, nálunk is így lett megoldva. Tavalyi évben is volt maradványa a 
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Kunágotai Központi Orvosi ügyeletnek, melyből eszközöket vásároltunk. Most az idén, 
ha lesz maradvány, akkor az épület felújítására fogjuk költeni.  
 
 
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A gyepmesteri tevékenységgel és az ételmaradék 

szállítással összefüggő térségi anomáliák  
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök 
 
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Medgyesegyháza város kezdeményezte egy üléssel ezelőtt, hogy foglalkozzunk a 
kérdéssel. Problématérképet akartunk összeállítani, kértünk javaslatokat tőletek, de nem 
kaptunk az első körben. Másodjára kiírtunk egy újabb megkeresést, erre már 9 település 
válaszolt és leírta, hogy kinek van problémája és javaslata, hogyan oldja meg stb. Ezek 
alapján összegezve ezt a dolgot, kiderült számunkra, hogy nem szükséges közösen 
megoldani ezeket a feladatokat, hiszen azok a települések, melyek visszajeleztek, azok 
önállóan is jól megoldják. Amit lehetőségnek tartunk az Battonya javaslata, hogy 
vizsgáljuk meg egy kistérségi fenntartású állatmenhely kialakításának a lehetőségét. A 
javaslatunk, hogy a novemberi ülésre készítünk egy tájékoztatót mindenki számára.  
 
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési, valamint 
Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottsága, felkérem az elnököket, ismertessék 
álláspontjukat. 
 
P e l l e     István Nagykamarás polgármestere: Egyetértünk és javasoljuk elfogadásra a 
határozati javaslatot.  
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke:  
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Állatmenhely létrehozásának megvizsgálása 
 

52/2018. (VI. 8.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség többcélú Társulás Társulási 
tanácsa arról dönt, hogy kerüljön megvizsgálásra egy 
kistérségi szinten működő állatmenhely létrehozásának 
feltételei és lehetősége. 

 
Határidő: novemberi soros ülés 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A közfoglalkoztatással kapcsolatos aktuális 

problémák 
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NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök 
 
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
A korábbi ülésen több polgármester úr is felvetette, hogy a közfoglalkoztatással 
kapcsolatosan több településnek is van problémája. Javaslatot gyűjtöttünk az egyes 
településekről. Négy település küldött vissza szövegszerű javaslatokat. A határozati 
javaslat ezt tartalmazza. Arra kérjük a Képviselő urat, hogy ennek érdekében is járjál el.  
 
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési, valamint 
Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottsága, felkérem az elnököket, ismertessék 
álláspontjukat. 
 
P e l l e     István Nagykamarás polgármestere: Egyetértünk és javasoljuk elfogadásra a 
határozati javaslatot. Minden településen helytálló az, ami az előterjesztésben leírásra 
került.  
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Közfoglalkoztatás átalakításával kapcsolatos javaslatok 
 

53/2018. (VI. 8.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa megkereséssel él a Belügyminisztériumhoz a 
közfoglalkoztatás átalakítását célzó alábbi javaslatok 
tárgyában:  
- differenciált közfoglalkoztatási bérezés (akár a 

bevételek terhére is), 
- képzések elfogadása a közfoglalkoztatási programok 

kapcsán, 
- a vállalkozókat megillető speciális támogatások 

igénybevételének kiterjesztése az önkormányzatokra, 
- a közfoglalkoztatás kivezetését vállaló 

önkormányzatok támogatása, annak érdekében, hogy 
a piaci alapokon nyugvó humán erőforrás pótlása 
megvalósulhasson anélkül, hogy zavart okozna az 
önkormányzatok feladatellátásában. 

 
Felkéri Simonka György országgyűlési képviselőt, hogy 
az önkormányzatok javaslatait támogassa. 
  
Felhatalmazza az elnököt, hogy a közfoglalkoztatás 
átalakítását célzó javaslatok realizálásához szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 

 
VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Társulás pályázatírói tevékenységével 

kapcsolatos problémák  
 
NAPIRENDI PONT ELÓADÓJA: Varga Gusztáv elnök 

                                      Süli Ernő elnök, Ideiglenes Pályázati Bizottság  
 
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Ezzel már foglalkoztunk a novemberi ülésen. 2013. évben hozta a Társulás azt a 
határozatot, miszerint 2% maximum 100.000 Ft sikerdíjat kellett fizetni a nyertes 
pályázat esetén a Társulás részére azoknak az önkormányzatoknak, civil 
szervezeteknek, akiknek a pályázatát Kálmán András kistérségi menedzser készítette. 
Ennek az oka, hogy András bérét ebből a bevételből kell fedeznünk. Novemberi 
ülésünkön döntöttünk arról, hogy kicsit módosítunk erről. Bevezetünk egy írási díjat, 
ami kis pályázatoknál 20.000 Ft, 1 millió Ft-os pályázatok felett 50.000 Ft. Itt is 
bevezettük a sikerdíjat. 10 millió Ft-os pályázatig maximum 100.000 Ft, 10 millió Ft-os 
pályázat felett pedig maximum 200.000 Ft. A településvezetőket tájékoztattuk erről. A 
civil szervezeteknél merültek fel gondok és ezért fordult hozzánk Süli Ernő 
polgármester úr az Ideiglenes Pályázati Bizottság elnöke, hogy néhány civil szervezet 
nem volt tudatában annak, hogy ezeket a pályázatokért fizetni kell. Nem rendelkezett 
megállapodással az önkormányzattal, és mi ezért küldtük ki nektek azt a levelet, hogy 
az önkormányzat döntse el, hogy akarja-e ilyen módon támogatnia civil szervezeteket 
vagy sem. Kálmán András arról tájékoztatott, hogy egyes civil szervezetek pályázatait 
nem támogatják, nem vállalja az önkormányzat. Tárgyalt a civil szervezetekkel, és a 
civil szervezetek kifizetik ezeket az összegeket. A gond ott van, hogy van olyan kis 
összeget nyert pályázatok, hogy az elnyerhető összeg miatt 50.000 Ft-ot számítunk 
sikerdíjat, és nem a maximumot nyeri el, hanem csak 100.000 Ft-ot, és abból már 
50.000 Ft-ot ki kell fizetni, tehát meg sem éri pályázni. Erre dolgozzunk ki valamiféle 
javaslatot. Abban maradtunk az Ideiglenes Pályázati Bizottság ülésén, hogy nem 
változtatunk ezen a rendszeren, a tájékoztatást fogjuk megerősíteni. Viszont beteszünk 
egy olyan ,,kiskaput”, hogy ha ilyen méltánytalanság előfordul, akkor ebben az esetben 
fordulhasson méltányossági kérelemmel az Ideiglenes Pályázati Bizottsághoz, és 
dönthessünk úgy, hogy elengedünk belőle.  

 
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési, valamint 
Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottsága, felkérem az elnököket, ismertessék 
álláspontjukat. 
 
P e l l e     István Nagykamarás polgármestere: Javasoljuk elfogadásra a határozati 
javaslatot. 
 
D r. S z i l b e r e i s z     Edit jegyző: A számlázás illetve a fizetés eléggé akadozott 
emiatt a háromoldalú megállapodás léte vagy nem léte miatt. Illetve nagy gondot 
okozott, hiszen a pályázatok benyújtására rövid idő áll rendelkezésre, tehát nem tudnak 
a civil szervezetek előzetes egyeztetést lefolytatni az önkormányzatokkal. Olyan 
módosítást végeztünk az eredeti határozatban, hogy kikerül az előzetes egyeztetés, 
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közvetlen fizetik meg a Társulásnak és támogatásként fordulnak majd a saját 
önkormányzataikhoz.  
 
V a r g a     Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Mezőkovácsháza is döntött úgy, ha a LEADER-ben olyan pályázatot nyújt be, melyből 
sátrat vesz, amit mi is használunk, az összeget mi is kifizettük. 
 
Kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Pályázatírási költségekről szóló beszámoló 
 

54/2018. (VI. 8.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a pályázatírási költségekről szóló beszámolót 
megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja. 

 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 17 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 17 fő) 
Tárgya: Határozat módosítása (66/2017. (XI. 29.) sz. TT.) 
 

55/2018. (VI. 8.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 66/2017. (XI. 29.) sz. TT határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
A határozat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 
Amennyiben több önkormányzat és/vagy támogatott 

szervezet nyújt be együttesen pályázatot, az érintettek 

bevonásával a Társulás elnöke és az Ideiglenes Pályázati 

Bizottság elnöke együttesen jogosult egyedi döntést hozni 

a pályázati költségek viseléséről. 

 
A határozat módosítással nem érintett része változatlan 
tartalommal érvényben marad. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
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