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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2018. 
szeptember 28-án 8 óra 30 perces kezdettel megtartott soros ülésén.  

 
 
Az ülés helye: Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal  

földszinti tanácskozó terme  
 
 
Jelen vannak:    Varga Gusztáv  Mezőkovácsháza polgármestere  
  Dr. Nagy Béla   Medgyesegyháza polgármestere  
 Pál-Árgyelán Elvira  Pusztaottlaka polgármestere 
 Borsodi János  Battonya alpolgármestere  
 Dinyés Ildikó  Magyardombegyház polgármestere 

Farkas Sándor Nagybánhegyes polgármestere 
Fehérné Andorka Ildikó   Dombiratos polgármestere      

 Kun László   Kaszaper polgármestere  
Lantos Zoltán   Kevermes polgármestere 
Magyar Zsolt István Kisdombegyház polgármestere 
Mazán Attila  Almáskamarás polgármestere  

 Pelle István  Nagykamarás polgármestere 
 Rajos István   Mezőhegyes alpolgármestere 

Süli Ernő    Kunágota polgármestere 
Dr. Varga Lajos    Dombegyház polgármestere 
 

 
Távolmaradását bejelentette:  

Sódarné Varga Gyöngyi  Magyarbánhegyes polgármestere  
Vajda Norbert   Végegyháza polgármestere 
Varga Gábor  Medgyesbodzás polgármestere 

 
 
Jelen volt még:  Simonka György országgyűlési képviselő 

Kiss Norbert Békés Megyei kormányhivatal Kormánymegbízotti 
Kabinet kabinetvezetője   
Pántya Imre Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője 
Béni Attila Mezőkovácsházai Járási Hivatal hivatalvezetője 
Lustyikné Dr. Papp Anikó Orosházi Járási Hivatal hivatalvezetője 
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Fejes Róbertné Orosházi Kistérség Többcélú Társulás elnöke  
Bontovics Krisztián bizottsági tag  
Szél Adrián Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület 
Benkó György 104.0 Rádió 1. ügyvezetője  
Albertus László Mezőkovácsházi Városi Könyvtár igazgatója  
Kodolányi János Egyetem  
Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesület 
Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
Békéscsabai Tankerületi Központ 
Dél-Békés Mentőcsoport Katasztrófavédelmi Alapítvány 
Bodorló Borbála MPE Közösségi Misszió vezetője 
Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. 
Dél-Békés Jövőjéért Szövetség 
Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány 
Dél-Békési Jövőkép Térségi Társ. és Fejlesztési Nonpr. Kft. a Dél-
Békési Klaszter tagjai   
Kraszkó Mihály 
Galló Ferenc  

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Köszöntöm az ülésünkön megjelent Társulási Tanács tagjait, 
Simonka György országgyűlési képviselőtt, Kiss Norbert Békés Megyei kormányhivatal 
Kormánymegbízotti Kabinet kabinetvezetőjét, Pántya Imre Békés Megyei 
Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetőjét, 
Béni Attila Mezőkovácsházai Járási Hivatal hivatalvezetőjét, Lustyikné Dr. Papp Anikó 
Orosházi Járási Hivatal hivatalvezetőjét, Fejes Róbertné Orosházi Kistérség Többcélú 
Társulás elnökét, Dr. Szilbereisz Edit jegyző asszonyt, valamint a meghívott 
vendégeket.  
 
Megállapítom, hogy a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 18 
tagjából 15 fő jelen van. Sódarné Varga Gyöngyi Magyarbánhegyes polgármestere, 
Vajda Norbert Végegyháza polgármestere, Varga Gábor Medgyesbodzás polgármestere 
távolmaradásukat bejelentették.  
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Dr. Nagy Béla Medgyesegyháza polgármesterét 
megválasztani.  
 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 

56/2018. (IX. 28.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2018. szeptember 28-i soros ülésén készült 
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jegyzőkönyve hitelesítésére Dr. Nagy Béla 
Medgyesegyháza polgármesterét megválasztotta.  

 
V a r g a    Gusztáv elnök: Javaslom felvenni a napirendi pontok közé a Társulás 2018. 
évi költségvetési előirányzat módosítása tárgyában készült előterjesztést.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele   
 

57/2018. (IX. 28.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Társulás 2018. évi költségvetési előirányzat 

módosítása tárgyában készült előterjesztést jelen ülése 
napirendjére vette.  

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

58/2018. (IX. 28.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa 2018. szeptember 28-i soros, nyílt ülése 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
Napirend előtti felszólalás:  
 
1.) Simonka György országgyűlési képviselő tájékoztatója 

a Társulás által felkért feladatok végrehajtásáról  
Előadó: Simonka György országgyűlési képviselő  

 
               N A P I R E N D I   P O N T O K:  

 
1.) Beszámoló a Társulás I. félévi költségvetése 

végrehajtásáról  
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 Előadó: Varga Gusztáv elnök 
 
2.) A 104.0 Rádió1 bemutatkozása (szóbeli) 

Előadó: Varga Gusztáv elnök 
 
3.) Kistérségi kulturális koncepció elkészítésének 

kezdeményezése 
Előadó: Varga Gusztáv elnök 

    
4.) Kistérségi kitüntetés alapítására indítvány 

Előadó: Varga Gusztáv elnök 
 
5.) Tájékoztató a kaszaperi gyümölcsaszaló és 

zöldségszárító üzemmel kapcsolatban (szóbeli) 
Előadó: Kun László Kaszaper polgármestere 

 
6.) A Dél-Békési Klaszter megalakításának 

kezdeményezése 
Előadó: Varga Gusztáv elnök 

 
7.) A Társulás 2018. évi költségvetési előirányzat 

módosítása 
 Előadó: Varga Gusztáv elnök  
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Az előterjesztések tárgyalási sorrendjében változásokat lesz 
szükséges eszközölni.  
 
Kiosztásra került a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület tájékoztatója. Az elmúlt 
héten volt közgyűlése az Egyesületnek.  
Megkérem Szél Adrián Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület képviselőjét, hogy 
egészítse ki ezt a tájékoztatót.  
 
S z é l   Adrián Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület képviselője: Az Egyesületnek 
mind a 12 pályázati felhívása változáson fog átesni a közeljövőben. Várhatóan 
november 1-jétől az irányítóhatóság engedélyével fognak ezek megtörténni, hivatalossá 
a pályázati felhívások módosulásakor lesznek.  
Önkormányzatok számára két fontos változást emelnék ki. Az egyik, hogy építési 
beruházások 10 millió Ft-tal pályázhatók. Illetve rendezvényszervezési eszközökre 2 
millió Ft összegben lehet pályázni. Az építési beruházás esetén annyi kockázat 
mindenféleképpen a pályázókat terheli, hogy terveket kell készíteni. Főleg a 
Mezőkovácsháza járás esetén 102 %-os a forráskihasználás. Ennek figyelembevételével 
ajánlom csak a terveknek az elkészítését. De a rendezvényszervező eszközöknél 
árajánlatkérésekkel különösebb kockázatot nem látok a pályázatok benyújtásának.  
 
Gyakorlati változást emelnék ki. Az irodánk helyszíne a mai naptól Medgyesegyházán a 
benzinkút mellett található. Ha bármilyen pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés, kérdés 
van, akkor ott vagyunk elérhetők.  
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V a r g a    Gusztáv elnök: Korábban az Egyesület két pályázati kiírást írt ki, egyet az 
orosházi kistérség települései számára, a másikat pedig a mezőkovácsházi térség 
számára. Ezek maradtak továbbra is ugyanígy vagy összevonásra kerültek?  
 
S z é l   Adrián Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület képviselője: A források 
továbbra is a kistérségek szerint illetve felhívásonként vannak felosztva. Akkor lehet 
forrásátcsoportosításra lehetőség, hogyha maradványok vannak, ha nem érkezik be 
annyi pályázat.  
 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a Társulás I. félévi költségvetése 

végrehajtásáról  
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv  
     elnök  
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Az előterjesztést együttes bizottsági ülésen a bizottságok 
megtárgyalták, kérem, javaslatukat ismertetni.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: A Pénzügyi valamint a Szociális 
Egészségügyi és Oktatási Bizottság együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést és 
javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Az együttes bizottsági ülésen elhangzott, hogy nagyon sok a tartozás az 
önkormányzatok részéről, közel 20 millió Ft. Tudjuk, hogy minden település a 
működésképtelen önkormányzati támogatásra beadta pályázatát, de arra kérünk minden 
települést, hogy a lehető legrövidebb időn belül fizesse meg tartozását, mert így a 
működés kerül veszélybe.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
 
Dr. V a r g a   Lajos Dombegyház polgármestere: 2013. decemberi ülésünkön arról 
volt szó, hogy megmarad-e a Kistérség vagy nem. Az egészségügy Mötv. szerint 
kötelező feladat. Ha erre nem jut pénz, akkor mire nem jut? Az akkori elnök arra kért 
bennünket, hogy utasítsuk arra, hogy inkasszót nyújtson be a lejártakra vonatkozóan. 
Javaslom, hogy legalább az egészségügyre vonatkozóan inkasszót nyújtsunk be.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: A Társulási Megállapodásunk lehetővé teszi az inkasszó 
benyújtását. Ezzel még a Társulási Tanács nem élt. Korábban Rajos István Mezőhegyes 
alpolgármestere javaslatára a testületüknek küldtünk egy ezzel kapcsolatos felhívást. Dr. 
Varga Lajos polgármester úr javaslatát ki fogjuk közölni minden önkormányzatnak, és 
kérni fogjuk, hogy akinek problémás a fizetés, kezdeményezzen velünk tárgyalást. 
Akinél nem okoz problémát, annál pedig élni fogunk az egészségügyi költségek 
esetében az inkasszálásnak a lehetőségével.  
 
R a j o s   István Mezőhegyes alpolgármestere: Megkapta a testületünk ezt a felhívást 
és határozott is. Egy jelentősebb összeg utalásra is került a Kistérség irányába.  
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V a r g a    Gusztáv elnök: Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki a 
határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Költségvetés I. félévi teljesítése  
 

59/2018. (IX. 28.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Társulás 2018. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámolót 426.604 e Ft összevont 
bevételi és kiadási előirányzattal, 356.223 e Ft bevételi 
teljesítéssel és 46.322 e Ft kiadási teljesítéssel, valamint 
309.150 e Ft záró pénzkészlettel elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 104.0 Rádió1 bemutatkozása (szóbeli) 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv  

       elnök 
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Átadom a szót Benkó György 104.0 Rádió 1. 
ügyvezetőjének.   
 
B e n k ó   György 104.0 Rádió 1. ügyvezetője: Lassan egy éve vette át a cégem az 
üzemeltetését és értékesítését Békés megyében az országos rádió 1 tagjaként a 104.0 
Rádió 1-nek.  
 
Korábban a Csaba Rádió egy csabai érték volt. Ezt az értéket megtartva kívántuk az 
egészet békés megyei vonatkozásában kiteljesíteni. Értve ez alatt, hogy én egy mérnök 
közgazdász ember vagyok és megnéztem azt, hogy mi is volt ennek a rádiós értéknek, 
ennek a 20 éves rádiónak a megyei értéke. A legnagyobb értékét a vételkörzetében 
láttam. A vételkörzete Békéscsaba és 40 km-es sugarú köre volt. Így csak Csaba 
Rádiónak hívni azért volt talán nem teljesen tökéletes, mert Békés megye 
leghallgatottabb rádiója azért lehetett, mert a legerősebb frekvencia, legnagyobb területű 
lefedettséget biztosító frekvencia volt.  
Az átvételt követően éppen ennek okán átalakítottam ezen „brand”-hez tartozólag a 
teljes, úgymond hírszerkesztést is megyeivé. Január 1-jétől hírblokkok nem azzal 
kezdődnek, hogy Békéscsaba legfontosabb hírei, hanem Békés megye legfontosabb 
hírei. Nemcsak a bevezető hangzik el e szerint, hanem a tartalomszerkesztés is arra 
fókuszál, hogy a megye jogú város mellett a települések, Dél-békés, Észak-békés, a 
teljes békés megyei térség megjelenjen mind a hírekben, mind a programajánlókban, 
mind a reklámozók vonatkozásában. Egy éve azon dolgozunk, hogy a települési 
önkormányzatok és a társulások és egyéb vonatkozásban valamennyi, a média 
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felületeket használók számára elérhetővé tegyük ezt a szolgáltatást. Ebben új és emellett 
gyakorlati szempontból abban is, hogy van egy víziónk, egy célunk az egésznek a 
működésével. Még pedig az, hogy ne csak a híreket és a programajánlókat, reklámokat 
juttassuk el az emberekhez, ami végül is egy szolgáltatásajánlás, hanem valamilyen 
formában képviseljünk is közös társadalmi célokat. A sportban most tettem egy 
felajánlást a megyei I. és II. osztályú nemzeti bajnokságokban szereplő csapatok felé. 
Minden megyei I. és II. osztályú csapat lehetőséget kap nálunk arra, hogy ingyen 
hirdessen. Nem hírekben, a programajánlókban szerelnek, hanem ingyen hirdetési keret 
kap, hogy a hazai bajnoki mérkőzések eljuthassanak az emberekhez. Ténylegesen 
tudjanak arról, hogy például Orosházán mikor játszik a női csapat, a férfi csapat stb., 
ahol ez a 8 jelenleg nemzeti bajnokság I. és II. osztályában szereplő csapatsportág van. 
A tegnapi napon be tudtuk jelenti azt jelenti, hogy a megyei felsőoktatás beiskolázási 
támogatásához, a Garabonciás Napok keretében és folytatólagosan a beiskolázási 
kampányidőszakokhoz is reklámidőt biztosítunk ingyenesen a felsőoktatási 
intézménynek. Arra törekedtünk, hogy egyrészt megyei szolgáltatóként dolgozzunk a 
továbbiakban egy korábbi csabai rádióval. Másrészről megyei szintű társadalmi szerepet 
vállaljunk olyan formában és mértékben, amiben egy médiaszereplő csak tud. Azt 
tudom kínálni és felajánlani a társulás tagjainak, résztvevőinek, hogy minden az 
önkormányzatokkal kapcsolatos híreket, programajánlókat azt, amit mi tartalom szinten 
szolgáltatni tudunk, nem kell reklámként értékesítsük, azt biztosítani fogjuk és tudjuk a 
jövőben. Keresünk ezzel mindenkit direkt formában is, de fel is ajánlom a 
szolgáltatásainkat arra, hogy immáron egy korábban csabai rádiót megyei rádióként 
hasznosítsanak a települések.  
 
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a www.nmhh.hu oldalon negyedévente 
nyilvánosságra hozza a hallgatottsági méréseket. Ez az egyetlen médiafelület, a rádió a 
megyében, ami ilyen formában országosan is mért helyben. Helyi méréssel 
alátámasztva annak okán, hogy az országos hallgatottsági eredményeket a helyi 
hallgatottsági eredmények mindösszesenje adja a rádió 1 hálózatban. Jelenleg 
Békéscsabán naponta 13-15 ezer ember hallgatja a Rádió 1-et. Békés megyei 
vonatkozásában a 80-90 ezer hallgató az, ami a vételkörzet szerinti a napi 
hallgatottságot jelenti. Ez a legnagyobb, legjelentősebb elérés a lakosság irányban. 
Naponta 74 percnyi hírműsort sugárzunk, közötte reklámokat, ezek különböző 
blokkokban hangoznak el és mellette zenei műsor melletti egyéb magazinműsorokkal 
jelentkezünk. Az idei ősztől minden hétvégén szombat és vasárnap 10 és 12 óra között, 
klasszikusan hétvégi főzések és a családi előkészületek időpontjában a közélet, kultúra, 
sport magazin műsorunk ad lehetőséget nagyobb interjúk, nagyobb témáknak a 
feldolgozására. Ezt is a figyelmükbe ajánlom, ezzel kapcsolatos is bármikor tudunk 
szolgáltatóként Önöknek megjelenést biztosítani.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Átadom a szót Simonka György Képviselő Úrnak.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Köszönjük, hogy végre van a 
megyének egy olyan rádiója, ami egyrészről kulturális, másrészről szórakoztató. Ez 
idáig nem volt jelen a békés megyeiek életében, főleg itt Dél-békésben nagyon nehéz 
volt egy olyan csatornát találni, ahol például a traktorban ülve jókedvre tud deríteni 
bennünket a mindennapjainkban akár délelőtti, akár délutáni időszakban egy-egy műsor.  
Hogyha tényleg felajánlja Ügyvezető úr azt, hogy partnerként fog együtt dolgozni az 
önkormányzatokkal, akkor arra kérjük, hogy azt is vegyék számításba, hogy itt Dél-
békésben szegények az önkormányzatok. Nagyon fontos lenne, hogy segítsenek 
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bennünket. Abban is segíthetnek bennünket, ha hosszú távon gondolkodnak, hogy 
eleinte kedvezményes módon, vagy akár csak híreket vesznek fel tőlünk, ezzel is 
erősítik önkormányzatainkat, erősítik a vállalkozásainkat, erősítik a térséget. Hogyha 
erősödik a térség, erősödik az önkormányzat, a megítélésünk, akkor népszérűsödünk a 
vállalkozók számára is. Több befektető érkezhet ide és bízunk benne, hogy több 
befektető több reklámpénzt fog elkölteni önöknél. Azt javaslom minden 
polgármesternek, hogy ha komoly szándéka van rendezvényei, programjai 
megvalósítása kapcsán kommunikációs szintéren, akkor kérje a lehetőséget.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Köszönjük Ügyvezető Úrnak a tájékoztatóját.  
 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Kistérségi kulturális koncepció elkészítésének 

kezdeményezése 
  
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv  
      elnök 
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Az előterjesztést együttes bizottsági ülésen a bizottságok 
megtárgyalták, kérem, javaslatukat ismertetni.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: A Pénzügyi valamint a Szociális 
Egészségügyi és Oktatási Bizottság együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést és 
javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
 
M a z á n   Attila Almáskamarás polgármestere: Olyan szerencsés helyzetben van a 
kistérségünk, hogy olyan településvezetők és olyan vezetői vannak a településeknek, 
akik barátságban, együttműködésben azon dolgoznak, hogy ez a dél-békési rész elnyerje 
azt a méltó helyét országos szinten is, amit megérdemelne. Kormánymegbízott Úr, 
amikor a közfoglalkoztatotti kiállítás megnyitóján elmondta, hogy Békés megye is 
nyerje el az országban azt a helyet, amit méltóképpen megérdemelne, ezek a gondolatok 
nagyon megütötték mindannyiunk fülét. Minden olyan kezdeményezést, ami ezt a célt 
szolgálja, maximálisan támogatjuk.  
Van egy olyan Calendula tervünk, amelyet hogyha aktualizálunk és a mostani 
pályázatokhoz igazítjuk, akkor nagyon nagy lehetőséget látok abban, hogy ezt a 
folyamatot amiről beszélünk, a lakosságcsökkenést, a fiatalok elvándorlását meg tudjuk 
állítani. Azt kérem, hogy ami lehetőségek vannak, mindannyian összefogva használjuk 
ki és kormányzati szinten kapjuk meg a segítséget hozzá, mert megérdemli a régió és 
Békés megye.  
 
B o r s o d i   János Battonya alpolgármestere: Az előkészítő bizottságnak felhívnám 
arra a figyelmét, hogy a javaslatok tartalmazzanak olyan garanciákat, amelyek a helyi 
érdekeken túl tudunk lendülni és az elmondottak szellemében összetudunk fogni.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Javaslom én is az előkészítő bizottságnak, hogy amikor 
ennél a tervezettnél egy kicsivel szélesebb elképzelésük van, akkor kötetlen fórumra 
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hívjuk meg a települések polgármestereit, hogy elmondhassák a javaslataikat. A 
munkába minden településről bevonnánk közművelődési intézmény vezetőjét. Ha nincs 
ilyen intézmény, akkor a település által kijelölt közművelődéssel foglalkozó személyt 
vonnánk be.  
Lehetne kistérségi napot is szervezni, amely forgószínpadszerűen, minden évben más-
más településnek a legnagyobb ünnepén kerülne megrendezve. Természetes igény, hogy 
hangoljuk össze a települési nagyobb rendezvényeinket, hogy tudjunk egymásról és 
esetleg oda is tudjuk mozgósítani a saját tagjainkat. Nagyon sokat várok attól, ami a 
harmadik lába ennek, a digitális tudásnak olyan jellegű fejlesztését, hogy az segítse a 
saját kultúránk megismerését, a saját kultúránkhoz való hozzáférést. Erre is garancia 
Albertus László könyvtárigazgatónk, aki a digitális jólét programnak az országos 
szakemberi gárdájában található. Beszéltük polgármester kollégáimmal, akikkel benne 
vagyunk az EFOP-3.9.2. projektben, hogy egy ösztöndíj rendszert írunk ki elsősorban a 
fiatalok számára, amellyel az ECDL vizsgadíját megtérítjük sikeres vizsga esetén. Így 
hozzájuthatnak ahhoz a tudáshoz, amelynek segítségével ezt a lehetőséget 
kihasználhatják.  
 
Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki a határozati javaslattal 
egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Kulturális-turisztikai koncepció megalkotása, munkacsoport létrehozása 
 

60/2018. (IX. 28.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Mezőkovácsházai Járásra kiterjedő Kulturális-
turisztikai koncepció megalkotásáról dönt a határozat 
melléletét képező tervezet alapján. A koncepció tervezete 
kerüljön a 2019. évi februári soros ülésre előterjesztésre.  
 
A Társulási Tanács a koncepció kidolgozására 
munkacsoportot hoz létre, melynek vezetője: Szociális 
Egészségügyi és Oktatási Bizottság elnöke, tagjai:  
- az Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság  

tagjai,    
- Dr. Palkó Lajosné a Városi Művelődési Központ és 

Könyvtár Battonya igazgatója, 
- Albertus László a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 

igazgatója. 
 
Határidő: 2019. évi februári soros ülés 
Felelős: Marjai János Szociális Egészségügyi és Oktatási 

Bizottság elnöke 
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IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Kistérségi kitüntetés alapítására indítvány 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv  

      elnök 
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Dolgozzunk ki egy olyan kitüntetési szabályzatot azoknak a 
személyeknek, akik a településen túlmutatóan, az egész térség érdekében tettek, 
dolgoztak. Illetve olyan kitüntetés sincs, amivel a települések polgármestereinek 
munkáját tudnánk elismerni. Alapítsunk két kitüntetést, amely az egyik a 
településeinkről elszármazott, a térségért továbbra is tenni kívánó tevő személyeket 
célozná meg, a másik pedig a településükért és a településeken túlmenően a kistérségért 
dolgozó polgármestereket célozná meg.  
 
Az előterjesztést együttes bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták, kérem, 
javaslatukat ismertetni.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: A Pénzügyi valamint a Szociális 
Egészségügyi és Oktatási Bizottság együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést és 
javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Kitüntetés alapítása  
 

61/2018. (IX. 28.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa fontosnak tartja azon személyek elismerését és 
megbecsülését, akik a Dél-békési kistérség érdekében az 
egyes települések érdekeit meghaladóan kiemelkedő 
tevékenységet végeznek.  
 
Ennek érdekében kistérségi szintű kitüntetés alapításáról 
dönt. 
 
A kitüntetés adományozásának feltételei és eljárási 
szabályai kerüljenek kidolgozásra a novemberi soros 
ülésre.  

 
Határidő: novemberi soros ülés 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
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V a r g a    Gusztáv elnök: Átadom a szót Képviselő Úrnak. 
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Ez a kitüntetés jó lehetőség arra, hogy 
példamutató embereket megbecsüljünk, ezáltal példaképeket is tudjunk állítani a 
fiatalok és mindannyiunk számára.  
Miután dél-békési díjat fogunk alapítani és Dél-békésnek van már egy „brand”-je, 
javaslom a Társulási Tanácsnak, hogy fontolja meg azt, hogyha például 
medgyesegyházi, dombegyházi kft-t, alapítványt, egyesületet stb. szeretnénk létrehozni, 
vagy békés megyeit, aminek a nevében szerepel a településnév, akkor azt csak akkor 
tehetnénk meg, ha a névhasználathoz az adott testület hozzájárul. A dél-békési szót 
érdemes lenne levédeni és ezt csak abban az esetben engedélyezni bármely 
szervezetnek, hogyha és amennyiben ezt a Társulási Tanács megvitatta és jóváhagyta.  
Javaslom a Társulási Tanácsnak, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a 
„dél-békési” szó ugyanúgy működjön névhasználatok esetében, mint például a Békés 
megye, vagy a Dombegyház stb. szó, azt csak az adott település testületének a 
jóváhagyásával lehessen használni.   
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Javaslom, hogy a Tanács vizsgálja meg annak a lehetőségét, 
annak, hogy hogyan lehetne a „Dél-békési” nevet olyan formában erősíteni, hogy a 
felhasználása a Tanács hozzájárulásával történhessen.  
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: „Dél-békési” név használata  
 

62/2018. (IX. 28.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa arról dönt, hogy kerüljön megvizsgálásra a 
költséget jelölő Dél-Békés földrajzi név használatának 
védelme és a használat Társulás által történő engedélyhez 
kötésének lehetősége. 

 
Határidő: februári soros ülés 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztató a kaszaperi gyümölcsaszaló és 

zöldségszárító üzemmel kapcsolatban (szóbeli) 
 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Kun László  
                                                Kaszaper polgármestere 
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Átadom a szót Kun László polgármester úrnak. 
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K u n   László Kaszaper polgármestere: Amikor elkészült a gyógynövényszárító 
kisüzemünk, akkor 150 fő közmunkással próbáltuk elkezdeni a munkát. 2015. évben 
közel 12 millió Ft támogatásból és az önkormányzat önerejéből 9,5 millió Ft 
hozzátételéből megépült ez a gyógynövényszárító üzem. Nehezen működött, alapanyag 
gondokkal küzdöttünk, a csomagolás nem volt megoldott. Ezt továbbgondolva jött egy 
zöldségszárító üzem bővítése. Az építészeti részére 19 millió Ft támogatást kaptunk, 
valamint hozzá tettünk 6,8 millió Ft önkormányzati támogatást. Külön kaptunk 55 
millió Ft körüli támogatást gépekre. Ünnepélyes átadására májusban került sor. Az 
eszközpark 50-60 %-a csak a fűszerpaprika őrlésére és tisztítására, szeletelésére volt 
felkészítve. Ez közel 2 hónap, a többi 10 hónapot ki kellene használni, termelni kell. 
Ezért gondoltunk arra, hogy további eszközpark bővítésére támogatás kérelmet 
nyújtsunk bel közel 43 millió Ft összegben.  
Több olyan dologgal szembesülök a szárítóüzem kapcsán, ami miatt az eredményes 
működést kizárólag Kaszaper nem tudja produkálni. A szárítókemencék nem tudnak 
elég hőt termelni ahhoz, hogy az első bekerült termékekről a felületi vizet lehúzzuk róla 
80 fokkal. 55-60 fokkal tud elindulni, ezzel növelve a szárítási időt.  
Szeretnénk kéri a Társulás segítségét, hiszen összefogva nagyobb piacokat tudnánk 
teremteni. Alapanyag problémánk van, mivel például a répának, almának nagyon magas 
az ára. Ezt leaszalni szinte költség hatékonyan nem lehet, nem lehet versenyképesen 
bekerülni piacra. Ehhez szeretnénk segítséget kérni, mind a piacokkal mind pedig az 
alapanyag megtermelésével kapcsolatban.  
Mindenki a saját üzemében próbálja megtermelni az alapanyagokat, hiszen fontos volna 
jó minőség. Tudomásul kell venni azt is, hogy lé almából nem lehet szárítani az 
üzemben. Pár próbaüzem már volt, vannak tapasztalataink, van pár termelő, akitől 
tudunk nyersanyagot beszerezni, de ha a Társulás végzi a feladatot, több helyre 
eljuthatunk, nagyobb kapcsolatrendszert tudunk kihasználni.  
A helyi termelők a legfontosabbak minden település vezetőjének, az üzem közös 
működtetése az ő terményeik felvásárlásával is a helyi gazdaságokat támogatnák. 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Átadom a szót Főosztályvezető úrnak.  
 
P á n t y a   Imre Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője: Nagyon sok minden megváltozott a 
közfoglalkoztatásban. Sokkal kevesebb használható munkaerő van, aminek egyrészt 
örülünk, hogy elkerültek az elsődleges munkaerőpiacra, másrészt nehézséget okoz a 
közfoglalkoztatási programoknak a működtetése.  
Amikor benyújtotta a pályázatot a kaszaperi önkormányzat a kiemelt támogatásra, 
amikor ezt a közel 100 millió Ft-ot kapta akkor minden polgármestertől beszerzett egy 
szándéknyilatkozatot, hogy ebben a programban részt szeretnének venni, és amilyen 
módon tudják támogatják ezt a szárítóüzemet.  
Szeretnénk, hogy ez az üzem működjön. Ezzel az 5 fős kötelező továbbfoglalkoztatással 
nehezen fog rentábilisan működni. Nehezen fog ebből rövidtávon nyereséget 
produkálni. Szeretném, hogy ha mindenki el tudna gondolkodni rajta, hogy hogyan 
tudjuk ezt az üzemet működtetni. Paprikát majdnem mindenütt termesztenek. Érdemes 
lenne elgondolkodni, hogy lehetőség szerint ezt a kapacitást használják ki a szárításra, 
őrlésre. Ilyen típusi segítségre is szükség lenne.  
A belügyminisztérium további kiegészítő támogatást kíván most még nyújtani ehhez a 
programhoz, hogy azokat az eszközöket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy több lábon 
álljon, azokat szeretné támogatni. Ehhez az kell, hogy valamilyen módon látszódjon az, 
hogy tud működni ez az üzem. azokat a technológiai módosításokat meg kell tenni, amit 
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említett Kun László polgármester úr. Azt szeretném kérni a kistérség polgármestereitől, 
akár az orosházi kistérség polgármestereitől is, akik közel vannak Kaszaperhez, hogy 
segítsük ezt a munkát. nagy hagyománya van az összefogásnak, jól tudjuk, hogy éveken 
keresztül a Pilot programban országosan egyedülálló összefogásra tudtunk példát 
mutatni.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Kérte Polgármester úr, hogy az üzemeltetési feladatokat 
lehetőség szerint a Társulás lássa el. Ez egy kis körüljárást igényelne a részünkről, hogy 
egy ilyen javaslatot ide tudjunk terjeszteni.  
 
M a z á n   Attila Almáskamarás polgármestere: Novemberben terveznénk a következő 
esztendőt, aminek nagyon sok kérdőjele van még, a közfoglalkoztatásra gondolok. A 
gazdák sokszor panaszkodnak, és akik termelnek, hogy a legnagyobb probléma az 
értékesítés. Ennek nagyon fel kell gyorsítani a promócióját, hogy a köztudatban tudják a 
termelők, azt hogy ilyen létezik. Novemberben, amikor beadjuk a mezőgazdasági 
programunknak a tervezését, tudni kellene, hogy mit fogunk termelni, mert ez alapján 
fogjuk beadni a kérelmünket. Ezt az egészet össze kellene hangolni, hogy ne mindenki 
például paprikát termeljen. A gazdákat úgy tudjunk megszólítani, ha tudjuk az igényt, 
hogy mire van igény. A piac adta lehetőségek mit kívánnak.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Javaslatom, hogy hozzuk vissza ennek a szárítóüzemnek a 
kérdését a novemberi ülésre. Amiket Mazán Attila polgármester úr felvetett ezeket 
átbeszéljük, hiszen a kaszaperi önkormányzat tudja, hogy mekkora a kapacitása ennek 
az üzemnek, mire lenne képes, mire volna szüksége. Mivel a minisztérium kéri, hogy a 
kistérség vizsgálja meg ennek a lehetőségét, így visszahozzuk a novemberi társulási 
ülésünkre.  
 
Átadom a szót Képviselő úrnak.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Visszakanyarodnék az elmúlt évekre, 
amikor Kaszaper előző polgármestere megálmodta ezt az üzemet. Akkor Kaszapernek 
130-150 fő közmunkása volt. A település polgármestere arra panaszkodik társulási 
üléseken és engem kértetek meg arra, hogy tegyek meg mindent annak érdekében, hogy 
ne vigyék el a közmunkásokat. Most már vannak gépek, van üzemanyag, fűnyíró stb., 
de már nincs olyan közmunkás, akivel ezeket a munkákat el lehetne végeztetni. Amikor 
a startmunkaprogramot beindítottuk, akkor az volt a célja, hogy átmenti program lesz. 
Mostanra ért be az átmeneti programnak a célja, ami azt jelenti, hogy nagyon sokan el 
tudtak helyezkedni. Hat évvel ezelőtt az volt a legnagyobb problémája a térségnek, 
hogy nincsen munkahely és nincsenek járható utak. A kormányzatnak a politikája, amit 
folytatott az elmúlt időszakban a gazdaság növekedése érdekében, a munkahely 
teremtés érdekében, meghozta azt az eredményt, hogy a nagyon sok munkanélküliből 
most már 20-25 %-ra csökken az az állomány, aki még mindig az önkormányzatoknál 
dolgozik. Egy-egy szegreált, periférián lévő település esetében nincs meg ez a 
lehetőség. Fogy a munkaerő, emelkednek a munkabérek, ez által nem várható el az , 
hogy továbbiakban is ezen pénzen próbáljanak dolgozni, helyben megélni az emberek. 
A program elérte célját. Viszont van egy ütközőpont, amit előre nem láthattunk, hogy 
most már Kaszaperen a közmunkások száma lecsökkent 26 főre. 150 fő közmunkás 
természetesen sokkal több zöldséget tud megtermelni. Korábban arra panaszkodtatok, 
hogy nem lehet minden egyes megtermelt zöldséget eladni primőr minőségben, mert 
ezek a közmunkások nem mezőgazdászok, nem mindenki őstermelő, nem mindenki ért 
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hozzá. Van sok másodosztályú árú, amit nem lehet eladni, viszont ipariban nagyon 
könnyen el lehetne adni. De a konyhák nem vásárolják fel, csak feldolgozva, le kell 
fagyasztani, csomagolni kell, szárítani stb. Ezért feldolgozó üzemeket kell létrehoznunk, 
vagy olyant termelni melyet könnyen lehet tárolni, vagy könnyebben megpróbálható 
értékesítése, konyhákra, piacokon. Erre jó példa a sajtüzem Magyardombegyházon. a 
tejet biztosan nem tudnánk értékesíteni, így viszont a sajtgyártással már országos hírűvé 
váltak. Ugyanezt szerette volna megcélozni Kaszaper is, de egymaga már nem képes 
eltartani, nem fogja tudni árualappal ellátni ezt az üzemet. ezért is voltak bekérve a 
szándéknyilatkozatok, hiszen akkor minden egyes önkormányzat küzdött azzal, például 
tele van a fagyasztó borsóval, paprikával. Szétosztottuk szociális ágazatban 
tevékenykedők segítségével a lakosság körében, vagy sok esetben kidobásra került. 
Ezért nagy öröm az, hogy a térségben létrejött egy ilyen üzem. De még nem tudott 
beindulni olyan mértékben ahogy az szükséges lenne. Hogy a kistérség vegye át ezt az 
üzemet, ettől nem rugaszkodnék el, nem határolódnék el ettől, ez legyen egy „B” opció. 
Mindenki a saját problémájával küzd, saját feladataikat nagyon nehezen tudják ellátni, 
mind a mezőgazdasági termelés területén, mind a feldolgozás területén. Emellett el kell 
látni az útkarbantartásokat, a belterületi ingatlanoknak a gondozását, az utak fűnyírását 
stb. és erre sincs megfelelő ember. Burkoltan mindenkiben benne van az, hogy nem 
akarják másnak a terhét a nyakukba venni. Első körben azt mondanám, hogy 
novemberben kerüljön vissza a társulás elé ez a téma, hogy a kistérség átveszi-e vagy 
nem. Addig mindenki jól gondolja át, testülettel tárgyalja meg, hiszen ez költségvetést 
érintő tétel is lesz és jelezzen vissza 30 napon belül a kaszaperi önkormányzatnak, vagy 
a fenntartó üzemeltetőnek. például a paprikáért, hagymáért, répáért tudom, hogy a 
nagybani piacon többet lehet kapni érte, mert az primőr áru. De a mi nem primőráru 
mert egy kicsit sérült az tökéletes ipari áru. Segítsetek ezzel a kaszaperi 
önkormányzatnak és magatok, hogy ezt az ipari árut beszállítjátok. Megoldásnak azt 
javaslom, hogy Kaszaper működtesse ezt tovább, hiszen most már látszik hogy beindult 
Kaszaper, működik. A legutolsó belügyminisztériumi támogatás kapcsán arra is nyílik 
lehetősége kaszaperi üzemnek, hogy gépjárművet vásároljon. ha ezt össze tudja 
hangolni egy vezető, akkor egy körtúrával össze tudja szedni hetente egyszer kétszer az 
alapanyagokat és innentől kezdve visszatudja adni vagy aszalványként, vagy pedig el 
tudja adni. Arra tennénk javaslatot, hogy két lépésben gondolkozzatok el. Az első az, 
hogy fogadjuk azt el, hogy ezt a pályázatot, ezt az építményt, üzemet kaszaper nem 
magának építette, az akkori polgármestereknek az igényeire alapozva. Ez mutatja a 
szándéknyilatkozat is. Ez az egész térség számára érték, ami nincs mindenhol. Építsétek 
bele a határozati javaslatba azt, hogy mindenki 30 napon belül testület elé viszi, ha nem 
testület köteles, akkor csak jelzi a kaszaperi önkormányzatnak, hogy milyen árualapot 
tud ebben az évben akár őszi, téli időszakban biztosítani, és a jövő évben mit tudnak 
megtermelni a kaszaperiek számára. Ne azt várjuk el, hogy megmondják, hogy mit 
termeljünk, hogy mire van lehetőségünk. Amennyiben ez nem tud megvalósulni október 
elejére, akkor még itt a lehetőség, hogy novemberben a következő társulási ülésen 
felépítsetek egy olyan koncepciót, átgondolva, megfontolva, bizottság felállításával, 
mérlegelve, hogy átveszi-e a kistérség ennek a működtetését, vagy nem. a határozati 
javaslat három pontból álljon: nyilvánítsa ki a kistérség, hogy ez egy közös érték a 
térség számára fontos, egy olyan lehetőség, amit kihasználhatunk ma, ősszel, télen, 
jövőre, két év múlva stb. legyünk partnerei abban Kaszapernek, hogy 30 napon belül 
mindenki válaszol arra a kérdésre, hogy mit tudnak beszállítani még ebben az évben és 
jövőre mint kíván termelni. Milyen módon, hogy van-e rá piaca, visszavinni a saját 
konyhára stb. Ha ez nem vezet eredményre, nem látszik, hogy ettől működőképesebb 
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lesz, akkor a kistérség a novemberi ülésén állítson fel egy bizottságot annak érdekében, 
hogy megvizsgálja, hogy milyen módon tudja átvenni ezt a működtetést.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Átadom a szót Főosztályvezető úr. 
 
P á n t y a   Imre Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője: Mazán Attila polgármester úr ötlete 
alapján azt vállaljuk a Kormányhivatal illetve a Járási Hivatal, hogy a tervezés során 
próbáljuk ezt segíteni, hogy legyen folyamatos és hogy ne egyszerre termeljen 
mindenki. Túl nagy költsége nincsen az önkormányzatnak a működtetéssel, bér jellegű 
költségei nincsenek, illetve az üzemeltetéshez kapcsolódóan mindenük megvan. Végül 
egy év múlva meglátjuk, hogy hova is jutottunk.  
 
R a j o s     István Mezőhegyes alpolgármestere: Emlékszem arra, amit korábban 
létrehoztunk Képviselő úr javaslatára, hogy mely termékeket, és hogyan termeli meg a 
kistérség önkormányzatai. Szorgalmasan töltögettük is fel, a közfoglalkoztatási 
létszámunk elérte a 250 főt hasonlóan a Kaszaperihez mérten. Csürhés István akkori 
polgármester úrral kötöttünk is le olyan területeket, ahol fűszerpaprikát termeltünk 
kimondottan a kaszaperi szárítónak a biztosítására. Hat hektárról szállítottunk is be 
fűszerpaprikát és jól működött. Javaslatként szeretném, aki ezt kezeli és működteti, 
akkor az elektronikus felületet vegyük újra elő. Amikor Képviselő úr ide hozta a Pilot 
programot és elkezdtük a sárgadinnyét termeszteni, akkor ez jól működött. E szerint 
kezdtük el a savanyítónkat is működtetni, hogy Battonya hozta a cékláját stb. A 
tervezést elevenítsük fel és vegyük újra elő. Ha az elektronikus felületen közösen 
dolgozunk, akkor már az alapja megvan a dolognak és tudunk novembertől már 
tervezni.  
 
K u n    László Kaszaper polgármestere:. Tudjuk már, hogy maga a szárítónak milyen 
teljesítménye van. A fűszerpaprika esetében kb. 5 q-t tud egyszerre leszárítani nyers 
paprikából. Ez egy 16-18 órás műszak, tehát három műszakban kell gondolkozni. A 
fűszerpaprikát tudjuk előaszalni, mert van egy kis helyiség, de egy olyan terménynél, 
ami gyorsan romlandó, ahhoz nincs tároló helyiségünk. A piaci háttere nagyon fontos 
lenne ennek a dolognak.  
 
D i n y é s    Ildikó Magyardombegyház polgármestere: Nagyon köszönöm, hogy 
elismeritek az üzemünket. Viszont azt gondolom, hogy mielőtt tervezünk, először a 
piacot kellene megkeresni Kaszapernek. Ugyanis mi azt látjuk, hogy termelhetünk 
bármit, bármennyit, ha pont az nem a piacnak a felvevése. Azt kellene tudni, hogy 
melyik termék az, ami eladható a piacon. Fontos a marketing, a piacra jutás. Először 
nektek kellene megkeresni a piacot és utána tudunk mi termelni. Támogatom 
természetesen, de ugyanazt gondolom, mint Képviselő úr, hogy ez Kaszaper álma volt, 
és Kaszaper valósította meg. Amiben tudunk segítünk, csak tudjuk, hogy mit termeljünk 
a fóliáinkban. Ami gond, hogy hideg fóliáink vannak, tehát jövő tavaszig szinte nem 
nagyon lesz semmi. Viszont van hűtő kapacitása minden önkormányzatnak. Ha a 
paradicsomot leszedik, akkor mindenki tudja addig tárolgatni, míg sorra nem kerül.  
 
V a r g a     Gusztáv elnök: Azt gondolom, hogy bevezetőként elég jól körbejártuk ezt a 
kérdést. Egyetértek azzal a határozati javaslattal, amit Képviselő úr fogalmazott meg itt 
szóban. A jegyzőkönyv alapján ezt meg fogjuk fogalmazni. Három pontból fog állni: 
elismeri a Társulási Tanács, hogy a kaszaperi zöldségszárító közös érték, partnerei 
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szeretnénk lenni a zöldszárítónak, hogy eredményesen működjön. Ennek érdekében 
felmérjük a településünkön, hogy termelőként mivel tudnánk segíteni, illetve 
fogyasztóként az a kis piaci szelet, amit mi tudnánk adni a Napközis Konyháinkkal 
esetleg, milyen lehetőségeink vannak. A harmadik lenne, hogy a novemberi ülésig 
megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogyan válhatna, ha végképp nem megy 
üzemeltetővé a Kistérségi Társulás. Valamint kiegészítenénk még egy negyedikkel, 
hogy elevenítsük fel a működését annak a mi települési önkormányzatainkat összefogó 
honlapnak, mely a közfoglalkoztatásban megtermelt javak cseréjéről, felajánlásáról 
tudott bennünket segíteni. Ezt mindenkinek ki fogjuk küldeni, ahogy elkészül a 
jegyzőkönyv.  
 
D r. V a r g a    Lajos Dombegyház polgármestere: Novemberi ülésre kérem 
prezentálni, hogy milyen szárított termékre lenne szükség, és milyen piacra. Először ne 
termeljünk, hanem járjunk utána, hogy minek lenne kereslete.  
 
K u n    László Kaszaper polgármestere: A terméket először be kell vigyem a boltba, 
anélkül nem tudok mondani piacot.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Javaslom, hogy a négy pontból álló határozati javaslatot 
fogadjuk el. 
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Kaszaperi gyümölcsaszaló, zöldségszárító működése 
 

63/2018. (IX. 28.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa elismeri, hogy a kaszaperi gyümölcsaszaló és 
zöldségszárító üzem működése a térség közös értéke, 
eredményes működése a térség településeinek érdeke. 
Ennek érdekében a Társulási Tanács az alábbiakról dönt: 
1.) a társult önkormányzatok mérjék fel, hogy 

termelőként milyen és mekkora mennyiségű termény 
szállításával tudják az üzem működését támogatni, 
valamint fogyasztóként milyen termékekre mekkora 
mennyiségben lenne kereslet; 

2.) az önkormányzatok által a közfoglalkoztatás 
keretében megtermelt és feleslegessé vált termények 
felajánlását lehetővé tevő elektronikus felület kerüljön 
ismét kialakításra; 

3.) az üzem Társulás általi üzemeltetése lehetőségének 
megvizsgálására kerüljön felállításra egy 
munkacsoport, erről készüljön előterjesztés a 
novemberi soros ülésre. 
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Határidő: novemberi soros ülés 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 
 
 

VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulás 2018. évi költségvetési előirányzat 
módosítása 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 
      elnök  
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Az előterjesztést együttes bizottsági ülésen a bizottságok 
megtárgyalták, kérem, javaslatukat ismertetni.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: A Pénzügyi valamint a Szociális 
Egészségügyi és Oktatási Bizottság együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést és 
javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki elfogadja a határozati javaslatot 
mellékletével együtt, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Költségvetés 2018. évi módosítása  
 

64/2018. (IX. 28.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet előírásainak 
megfelelően a 2018. évi költségvetés módosításáról az 
alábbi határozatot alkotja: 

1. A II. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2018. évi 
költségvetését 426.604 ezer Ft bevételi és kiadási egyező 
főösszeggel fogadja el, ezen belül: 
 
  422.867 e Ft költségvetési bevétellel 
  426.604 e Ft költségvetési kiadással  
     -3.737 e Ft költségvetési egyenleggel  
     -3.656 e Ft működési egyenleggel 
          -81 e Ft felhalmozási egyenleggel 
       3.737 e Ft finanszírozási bevétellel 
   0 e Ft finanszírozási kiadással 
       3.737 e Ft költségvetési hiánnyal  
      ebből: 
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              3.737 e Ft működési célú belső 
finanszírozású (előző évi pénzmaradvány) bevétellel 
állapítja meg. 

 
3. A határozat 1-8. melléklete helyébe jelen határozat 1-8. 
melléklete lép. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
NAPIREIND  ELŐTTI  FELSZÓLALÁS: Simonka György országgyűlési képviselő 

tájékoztatója a Társulás által felkért 
feladatok végrehajtásáról  

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Simonka György  

      országgyűlési képviselő  
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Képviselő Urat június 8-i Társulási ülésünkön felkértük, 
hogy több kérdésben járjon el a Térségünkben, Dél-Békésben élők érdekében. 10 ilyen 
határozatot hoztunk. Híradásokból már értesültünk, hogy a rezsi csökkentés 
kiterjesztéséről, a rászoruló gyermekek nyári tartós élelmiszer segélyéről, a modern 
vagy magyar falu program kapcsán folyó munkáról, a Kodolányi János Főiskola 
Egyetemmé alakulásáról sikeresen egyeztetett Képviselő Úr. Elkezdődött a parlamenti 
munka, melyet megelőzött a frakcióülés. Megkérem képviselő urat, hogy tájékoztasson 
bennünket az elmúlt négy hónap alatt elért eredményéről.  
 
S i m o n k a     György országgyűlési képviselő: Az első pont: a TOP projektek 
kapcsán a költségnövekmény kategóriájában, az év első felében még olyan 
információnk volt, hogy a Kormány határozata alapján 15%-ig az irányító hatósághoz 
kell fordulni a költségnövekménynek a biztosítása érdekében és 15-30% fölött pedig 
Kormánydöntés, amit meg fog előzni egy szakértői jelentés. Ezután volt egy tájékoztató 
a Csabagyöngye Központban, ahol azt mondták, hogy nincsen pénz, és az eddig beadott 
kérvény elutasításra került. Ott azt mondta az irányító hatóság vezetője, Oláh Gábor és a 
MÁK vezetője, hogy van egy lehetőség, át kell dolgozni a terveket. A tervek 
átdolgozása azt jelenti, hogy ha valamely beruházáshoz eszközt is vásároltak, akkor első 
körben érdemes lenne elhagyni az eszközöket, ha ez nem fedezi ezeknek a költségeknek 
a növekményét, akkor pedig át kell tervezni és újra kell gondolni és változás 
bejelentővel jelezni kell az irányító hatóság irányába ezt a szándékot. Ezt az elmúlt 2-3 
hónapban elvégezte a megyei Közgyűlés Hivatala illetve a megyei MÁK. Mindenkit 
egyenként behívtak, minden egyes projektet áttárgyaltak, megvizsgálták, hogy 
teljesülhet-e az indikátor évvégére, kell-e időszakot módosítani és ezeket besorolták, 
hogy kockázatos vagy nem kockázatos minősítésbe. Majd ezt követően a 
menedzsereknek volt a dolga az, hogy az irányító hatóságtól ennek megfelelően 
módosítási szándékkal megfelelően kérjen engedélyt arra, hogy lehessen hosszabbítani 
a projektet, esetlegesen lehessen átdolgozni a projekteket. Úgy tudom, hogy egy-két 
kivételtől eltekintve megadták a hosszabbítási kérelmeket. Most jelen pillanatban még 
mindig az az álláspontja a Kormányzatnak, hogy ha és amennyiben lehetséges 
módosítani a projekteket és a költségnövekményeket csökkenteni egy műszaki 
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áttervezéssel, akkor abban az esetben azt kell megtenni. Ennek a jelentésnek szeptember 
végéig el kellett készülnie. Be kellett nyújtani a módosítási indítványokat. Ez október 
hónapban a Kormány elé fog kerülni és az októberi kormányülésen fognak arról 
tárgyalni, hogy lehet-e további költségnövekményeket a 10-15%-os kategóriába vagy a 
15% feletti kategóriában megvalósítani. Véleményem szerint erről ma már mindenkinek 
van információja. Az irányító hatósággal egyeztettem, és próbáltam közbenjárni annak 
érdekében, hogy ezek a források ne vesszenek el. Átdolgozásra kerülnek, 
együttműködésben gondolkodnak a projektgazdák, a kedvezményezettek, ha nem tudják 
határidőre teljesíteni, akkor legyenek szívesek ezt akceptálni. Úgy tudom, hogy ez egy-
két kivétellel meg is történt. Beszéltem az államtitkár úrral, államtitkár helyettessel, az ő 
kabinet vezetőjével, a MÁK-kal illetve a megyével egyeztettem ebben a témában, 
bízom benne, hogy egyetlen egy projektet sem fogunk elveszíteni.  
 
A második pont: minél hatékonyabban tudjuk lehívni ezeket a forrásokat. Ez nem másra 
vonatkozik, mint, hogy tárjuk fel azokat a lehetőségeket, amelyek még előttünk állnak. 
Ha lesznek új pályázati kiírások, akkor ezeket tartsuk szemmel. Kérjünk fel szakértőket, 
tervezőket, koncepcióban tudjunk gondolkodni. Hiszen jól láttuk, hogy csak akkor 
tudunk megvalósítani programokat így kis települések, ha egymásra építetten tudjuk 
ezeket az indikátorokat teljesíteni. Ezeknek a pályázatoknak, melyek már kiírásra 
kerültek egy része újra kiírásra fog kerülni, de új típusú pályázatokról jelen pillanatban 
nem tudunk. A Calendula terv azért érdekes ennek a fejlesztésnek az átdolgozása és a 
pár perc múlva aláírandó fejlesztési klaszternek az együttműködése, mert tudomása van 
mindenkinek arról, hogy van ebben az országban 33 hátrányos helyzetű térség, amit 
most már úgy neveznek, hogy komplex programmal fejlesztendő járás. A komplex 
programmal fejlesztendő járásoknak az a minimuma, hogy legyen egy komplex 
fejlesztési programjuk. Ez Magyarországon senkinek nincs meg, egyedül a mi 
Térségünknek van meg, mely Calendula Terv néven fut. Ennek köszönhetően tudtuk 
lehívni a TOP-os forrásokat, orvosi rendelők, óvodák, piacterek stb. pályázati 
lehetőséghez tudtatok jutni. Kevermes megtesz mindent annak érdekében, hogy 
fejlődjön és óriási fejlődésen ment keresztül. De miután rosszul építettük be a 
lehatárolásunkba azt, hogy maximum 50 millió Ft erejéig pályázhat óvodafejlesztésre, ő 
azt mondta, hogy nem tud óvodafejlesztést megvalósítani ennyi gyermek számára 50 
millió Ft-ból ezért benyújtott egy kétszer akkora összegre. Kétszer is benyújtották, de 
egyszer sem fogadták el. Most azon vagyunk, hogy a lehatárolt keretben legyen annyi 
pénz, amennyi szükséges a kevermesi óvodának a felújítására. Ennek a programnak az 
aktualizálásra szükség van.  
 
A 41/2018. (IX. 28.) sz. TT. határozat az elkülönített források. Kimondottan a TOP 
projektek kapcsán nem tudtuk azt megmondani, hogy mi lesz azokkal a forrásokkal, 
amit a mi számunkra sikerült kidolgozni a Calendula tervben, és le is tudtuk határolni. 
Mezőkovácsházi Járás számára „Zöld Város” program keretében, négy város egymástól 
teljesen függetlenül 220-220 millió Ft-ra nyújtotta be a támogatását. Akkor, amikor ezt 
a döntést meghoztátok, sem Mezőkovácsháza, sem Mezőhegyes még nem volt 
birtokában a pozitív döntésnek. Azóta Mezőkovácsháza megkapta a határozatát, 
valószínű, hogy a projektet már el is indították. De Mezőhegyes mind a mai napig a mi 
általunk lehatárolt, a mi keretünket, még nem kapott pozitív döntésről okiratot, 
határozatot. Azt tudtuk kilobbizni, hogy nyissák meg újra ezt a kört, ugyanezt a forrást 
tegyék vissza, bár nyitott keret lesz és nyílt eljárások lesznek, de a pályázati kiírásba 
bele lehet írni azt, hogy a lehatárolt keret terhére, vagy a nyílt keret terhére. Augusztus 
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végéig lehetett az első körben beadni pályázatokat, a második körben pedig október 15-
tel, úgy tudom, hogy azokat, akiket ez érint, már dolgoznak ezeknek a megvalósításán. 
 
A 44/2018. (IX. 28.) sz. TT. határozat: a társadalmi felzárkóztatást célzó programok. Ez 
egy olyan projekt, melyet nagyon sokan távolról kezelnek, hiszen itt nem betonozásról 
van szó, nem látványos projekteknek a megvalósításáról van szó, ezek általában 
rendezvények, szűrések, képzések, egészséges életmód népszerűsítése. Akik már 
legalább 8 éve polgármesterek, nagyon jól tudják, hogy az első LHH-s program 
keretében minden bukott volna, ha például a Roma Integrációs Központot nem valósítja 
meg Battonya. Ha visszadobta volna, akkor mindenkinek az iskolájától visszakérték 
volna a felújítást. Ezért nem volt más választásunk, a Kistérség magára vállalta, és 
Reformátuskovácsházán ahol az SZGYF-nek működik az irodája, ott valósítottuk meg a 
programot. Ezek nem látványosak, nem olyan szépek, talán nehézkesebbek is, mert 
rengeteg dokumentációval jár, humán erőforrás igénye van, komoly szervezést igényel. 
Ha az ITP-t ezekből a programokból nem alkotjátok meg, nem tudtok „Zöld Városra” 
vagy „Barna Mezőre” pályázni. Ezeknek a következménye az, hogy egymásra épültek 
és ezzel segíti néhány város a kisebb településeket. Ennek érdekében eljártunk és 
minden egyes olyan problémát, ami ez idáig felmerült, tudtunk kezelni. Jártam a 
minisztériumban több helyen. Jelen pillanatban nem tudok olyan pályázatról, melyek 
további hasonló pályázatokat rejtenek magukban. Bízzunk benne, hogy lesznek és 
további programokkal tudjuk színesíteni az itt élő embereknek az életét.  
 
A 45/2018. (IX. 28.) sz. TT. határozat: az Orosházi Városi Kórház kapcsán. Az 
Orosházi Városi Kórház kapcsán a probléma akkor az volt, hogy láttunk egy jelentést, 
egyébként beszéltünk az orvosokkal, a betegekkel, ápolókkal, hozzátartozókkal, 
hallottuk, hogy nincsenek kifizetve az orvosok, a telefonszámla, biztosítás nélkül 
dolgoznak, tűzeset van, nem megfelelő koncepció mentén dolgoznak a vezetők, ez egy 
komoly probléma elé állít bennünket. Valamikor úgy döntöttünk itt a mezőkovácsházi 
járásban és az orosházi járásban, hogy oda fogunk járni az Orosházi Kórházba. 
Elindultak a fejlesztések, viszont ha ezt a humán erőforrást az orvosok, ápolók nem 
fogják tudni lekövetni, nem érzik jól magukat, egyértelműen kivetődik a betegekre. Ha 
nekik nincs meg a fizetésük, ott fognak hagyni bennünket. Én kezdeményeztem a helyi 
vezetőséggel is, orosházi Polgármester Úrral illetve Alpolgármester Asszonnyal egy 
egyeztetést. Ugyanez lett megerősítve, tárgyaltam miniszter úrral, kértem, hogy 
szakmailag világítsa át és a határozatban megfelelően vizsgálják meg a vezetőknek az 
alkalmasságát. Ott kaptam egy tanácsot, hogy pénzügyileg ők nem tudnak ehhez 
hozzászólni, ezért elmentem Varga Mihály pénzügyminiszter úrhoz és kértem egy 
költségvetési ellenőrt, aki szeptember 1-től már meg is kezdte a munkáját. Legalább 
lássuk, hogy mi az a pénz, amiből nem tudják és miért nem tudják kifizetni az 
orvosokat, és miért mennek el az ápolók. A vizsgálatok tehát folyamatban vannak, 
remélem, hogy a hónap végére vagy a novemberi társulási ülésen erről már be tudok 
majd számolni az eredményekről.  
 
A 46/2018. (IX. 28.) sz. TT. határozat: a közúthálózat fejlesztési problémákkal 
kapcsolatban. Először is, amikor erről döntést hoztunk, akkor itt volt a Békés Megyei 
Közútkezelőnek a vezetője, akitől kértük azt, hogy ne kezeljen bennünket fél vállról, 
legyen szíves nem mellőzött szerepben intézni az ügyeinket. Határozottan 
megfogalmaztuk azt, hogy mik az elvárásaink. Az eltelt 3 hónapról a következőket 
tudom elmondani. Medgyesegyháza-Csabaszabadi között a három szakasz elkészült. 
Medgyesbodzástól-Csanádapáca-Pusztaföldvár-Orosháza szakaszig még nem készült el, 
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de napokon belül el fog készülni. Ezt három projektből tudtuk összerakni. Illetve kértük 
a Megyei Közútkezelőt, hogy a költségvetése terhére biztosítson még pénzeket. 
Külterületi utak szakaszainak a fejlesztése is megtörtént részben. Ezek tekintetében a 
minisztériumban kellett, hogy eljárjak. A külterületi utakkal kapcsolatosan a 
Vidékfejlesztési Minisztériumnál Kiss Miklós államtitkár úrnál jártam. A körzetünkben 
12 olyan település van, akik közel 100 millió Ft-ot nyertek traktorvásárlásra, és 
úthálózat fejlesztésre. Az előzetes eredmények alapján, csak abban az esetben tudják 
megvalósítani, ha egyenként 30-40 millió Ft-ot hozzá tesznek még. Ezen kívül még a 
traktorral is baj van, mert az a traktor, ami be lett írva, az nem felel meg a 
környezetvédelmi előírásoknak. Ennek következménye volt, hogy összehívtunk 
Medgyesegyházán egy egyeztető fórumot, ahova oda hívtuk a tervezőket és minden 
érintettet. Ott is azt a választ kaptam, átdolgozásra, műszaki tartalomváltozásra van 
lehetőség. Úgy tudom, hogy most három vonalon folyik a munka. A legfontosabb az 
lenne, hogy a LEADER tartaná ezt kézbe. Bízzunk benne, hogy valamelyik felvetés 
megoldást fog kínálni mindenkinek a számára. Ezt újra elviszem az államtitkár úrhoz és 
le fogom engedélyeztetni és bízzunk benne, hogy ezt a forrást nem fogjuk elveszíteni.  
 
A 48/2018. (IX. 28.) sz. TT. határozat: a szociális intézményrendszer fenntartása. 
Elmentem a térségünkben működő szociális intézmények többségébe. Rossz 
tapasztalataim voltak az SZGYF-nél az épület felújítások kapcsán. Láttam azt, hogy a 
márciusban leszedett tető még júniusban nem volt a helyére rakva. Ebben is kértem 
intézkedést, azóta már megoldódtak. Vizsgálatot is kértem, hogy ezt tegyék a helyére. 
Még a vizsgálatnak az eredményét nem láttam. Év végére kell egy projektet biztosítani, 
ezt úgy nevezik, hogy kitagolás. Ha jól tudom 120 ember a megyében a szociális 
intézményekből kitagolásra kerül 10-12 fős bentlakásos intézményekbe. Jövő héten 
lesznek letéve az alapkövek. Az államtitkár úr asztalon ott a jelentésem, kértem, hogy 
vizsgálja meg. Ebben a határozati javaslatban szerepelt a Népkonyhai szolgáltatást. Azt 
hiszem, hogy ami tőlünk telt, egyeztetés szintén segítettük a munkáját az egyháznak.  
Néhány kérdést feltennék a Borbála részére, ugyanis ebben nem tudtunk egyeztetni. Azt 
tudjuk, hogy hat helyen nagyon jól működik. Arról volt szó, hogy először 6, de azóta 
eltelt néhány hónap, hol tartanak, miért nem indul több? 
 
B o d o r l ó    Borbála MPE Közösségi Misszió vezetője: A várakozásainkat 
messzemenőleg felülmúlta az az érdeklődés, a rászorulóknak a széles köre, ami 
jelentkezett már az indítás első napjaitól is és ez egy állandósult igénybevételt jelent 
ezen a 6 településen. Éppen ennek okán is, hogy a gondolkodás nem hat településben 
indult el, hanem teljes Dél-Békésre vonatkozó településekre vonatkozóan. Ennek 
érdekében meg is kezdtük az egyeztető tárgyalásokat a Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalával, ahol jelen pillanatban plusz 19 településre adtam be az egyeztető 
tárgyalásra a kérelmemet. Erre én még időpontot nem kaptam. A szándék az töretlen és 
remélem, hogy ez hamarosan meg is valósul majd. 
 
K i s s   Norbert Békés Megyei kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet 
kabinetvezetője: Amikor megkerestek bennünket, hogy népkonyhát kívánnak 
működtetni, akkor egy teljes körű áttekintés lett az aktuális helyzetről. Ezt azt jelenti, 
hogy kollegáim minden egyes helyszínt felkerestek és hatósági ellenőrzés keretében 
jegyzőkönyvet készítettek. Majdnem mindenhol voltak hiányosságok, valahol több, 
valahol kevesebb. Akkor meg is beszéltük, hogy ez egy ütemezetten végrehajtott 
fejlesztés lenne. A 6 jelen pillanatban is működő Népkonyha mint szakmailag, mint 
jogilag megalapozott. Viszont visszatérve a feltételek megteremtésére, valóban 
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kezdeményeztek egy tárgyalást, de ha jól emlékszem pont volt egy ilyen jellegű 
megállapodás, kérés, hogy nagyon egyszerű az, hogy ha a feltételek megvannak 
teremtve, van egy lista, hogy mi az, amit meg kell tenni, utána a legelső dolog a 
tálalókonyha engedélyének a megkérése, majd ezt követően sokkal gördülékenyebben 
lehet megoldani a Népkonyhát. A 19 település tekintetében úgy gondolom, hogy 
gondolom, hogy nincs akadálya egyeztetés lefolytatásának, de ha Önök kezében van 
egy olyan jegyzőkönyv, hogy egyes épületekben milyen fejlesztést kell megvalósítani, 
akkor úgy gondolom, ha a fejlesztések megvalósultak és a további lépések megvannak, 
akkor nem igazán látja értelmét a hivatal, de ha kívánják nincs vele semmi probléma. 
Úgy gondolom, hogy érdemes lenne a 19 településen kiválasztott ingatlant 
megtekinteni, hogy melyek azok, ahol kisebb ráfordítással meg lehet oldani és nem 
egyszerre a 19-et.  
Nagyon sokan támadják nyílt levélben a Népkonyhát. Szeretném elmondani, hogy ez a 
nyílt levél bizonyos részeivel a kormányhivatal nem foglalkozik. Ő csak azokkal 
foglalkozik, ami őt érinti. Itt ebben a levélben a higiénia. Mivel a higiéniás 
körülmények között ki is mentek és megtekintették, azt el kell mondjam, hogy a 
hatósági ellenőrzés során mint Gádoroson, mint Tótkomlóson voltak hiányosságok. 
Azaz abban maradtak, hogy bírságot nem fognak kiszabni, viszont kötelezés igen. 
Nagyon fontos, hogy a szempont rendszert, amit megbeszéltünk, elő lett írva, azok 
betartásra kerüljenek. Rövid gondolat még kormánymegbízott úrtól tolmácsoljak, hogy 
semmilyen hiányosság mellett nem tud elmenni. Jogilag, szakmailag megalapozott 
ügyekben, a továbbiakban is gördülékenyen és ennek megfelelő ügyintézést biztosít a 
Kormányhivatal részéről.  
 
B o d o r l ó    Borbála MPE Közösségi Misszió vezetője: Egy napot kaptunk a 
haladéktalan pótlásra. A padozatot linóleummal borítottuk. Minden fényképes 
dokumentációt átküldtünk az ellenőrző hatóságnak. A hiánypótlást maradéktalanul 
teljesítette az intézmény. Azt gondolom, hogy ezek a velejárói voltak, hogy az étel 
kicsapódott és a festett falat egyik napról a másikra nem tudta lefesteni az intézmény. 
De ezt, ahogy kérte a kint járó hatóságtól a képviselő, azt időben fényképes 
dokumentációval bizonyítottuk ennek a megtételét.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Két észrevételt szeretnék és egy 
kérdést feltenni. Az egyik észrevétel a Kormányhivatalnak, hogy én benne voltam 
ezekben a tárgyalásokban, rengeteget dolgoztunk, Minisztériumokat jártam végig, hogy 
ez tényleg megvalósuljon a vidéken elsőként. Amikor az első problémák felvetődtek, 
akkor azt mondta a Kormányhivatalnak az illetékes hatósága, vezetői, munkatársai, 
hogy ne úgy mondják be, hogy Békéssámson ez a cím, kérjék meg az engedélyt és 
közben majd csinálnak fából egy mobil mozgáskorlátozott feljárót stb., hanem ők 
nagyon szívesen kijönnek előzetesen egyeztetni ebben a témában, ha egyeztetnek, ott 
megmondják, és akkor nyújtsák be ezeket az engedélyeket. Azt gondolom, hogy 
tökéletesen jól jár el a Humán Szolgáltató Központ, ha kér egy előzetes egyeztetésről 
lehetőséget, mert akkor nem húzódik hosszú ideig az eljárás. Ha jól értem, akkor azért 
nem tudtak megtörténni ezek az egyeztetések, mert most várták annak a vizsgálatnak az 
eredményét, hogy a nyílt levelet írogatóknak igazuk van, mert ha igazuk van, akkor ez 
ne menjen tovább. Akkor teljes joggal mondhatná azt, aki feljelentget, hogy ez így nem 
jó.  
 
K i s s   Norbert Békés Megyei kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet 
kabinetvezetője: Ha már egyszer az önök kezében van a jegyzőkönyv és abban a 
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feltételek teljesültek, akkor azt mondom, hogy azonnal meglehet indítani a következő 
lépést ennek megfelelően. Nem kíván a Kormányhivatal semmi akadályt sem a 
megvalósítás elé gördíteni. De addig, amíg le nem tisztázódnak a dolgok, addig áll jelen 
pillanatban ez a dolog.  
 
S i m o n k a     György országgyűlési képviselő: Egyrészről ez egy nem jó hír, mert 
nagyon sokan várják. Jön a tél, tüzelőt kell vásárolniuk. Nagyon sokan vannak, akik 
várják, hogy részesülhessenek ebből. Pusztaottlakára Medgyesbodzásról bicikliztek át a 
Népkonyhára. Az összes napszámos, aki kint volt a dinnyeföldön bebiciklizett 
Pusztaottlakára, mert rászorulók voltak. Reméljük, hogy a feljelentgetők előbb-utóbb 
leállnak. Azt gondolom, hogy ebben van egy politikai hátsó csavar. Mert ott, ahol ezek 
működnek azok túl népszerűek, polgármesterekhez kötik. Ott ahol Gádorost, 
Tótkomlóst tudom, hogy feljelentették ebben a levélben, a két polgármester 
természetesen ennek az élére állt, és az emberek hálásak érte. Én is kaptam egy levelet, 
melyben tényleg felvetődik egy olyan kérdés, amelyre érdemes lenne válaszolni. Arról 
beszélnek, hogy Európai Uniós finanszírozásból valósítják meg ezeket a programokat. 
 
B o d o r l ó     Borbála MPE Közösségi Misszió vezetője: Semmilyen pályázati forrás 
nem áll rendelkezésre ebben a kérdésben.  
 
S i m o n k a      György országgyűlési képviselő: A levélben szerepel, hogy az 
önkormányzatoktól nem kérdezik meg, hogy hány hajléktalan van. Például 
Tótkomlóson csak 13 hajléktalan van, és még is több 100 adagot főznek. Ezt hogyan 
lehet összeegyeztetni? Kell egyáltalán tudni a hajléktalanok számát? 
 
B o d o r l ó     Borbála MPE Közösségi Misszió vezetője: Azt gondolom, hogy 
valamilyen oknál fogva minden szolgáltatást, specifikumokhoz rendelünk szolgáltatási 
csoportokhoz és valamiért a Népkonyha az a köztudatban a hajléktalan ellátás 
kategóriájához kötődik. Ez nem így van. A Népkonyha szolgáltatás igénybevevői körét 
a jogszabály rendezi és azt mondja, hogy mindenki, aki szociálisan rászoruló, aki saját 
maga illetve hozzátartozója részére nem képes biztosítani ezt a szolgáltatást. 
Természetesen az egyik legrászorultabb célcsoportot képviselik a hajléktalanok, de nem 
merül ki az igénybevevők köre a hajléktalanok köréből. Hiszen nagyon sok olyan 
mélyszegénységben élő család szorul rá erre az egy tál meleg ételre, akiknek éppen még 
van fedél a fejük felett, de a mindennapi megélhetésük az egy tál meleg étel sem 
biztosított a család asztalán. Tehát nem kapcsolódik kizárólagosság a hajléktalan ellátás 
kérdéséhez ebben a tekintetben.  
 
S i m o n k a       György országgyűlési képviselő: Ezt magam is így gondolom, illetve 
amikor az egyeztetéseken ott voltam, akkor azt mondták, hogy a rászoruló lehet, hogy 
hónap elején nem rászoruló, de hónap végén pedig rászoruló, mert elfogyott a pénze, 
vagy már elment gyógyszerre a pénze.  
További kérdés lenne, mert ez is szóbeszéd tárgya, hogy Önök ezt az ételt 1.300 Ft-ból 
állítják elő. Nem tudom, hogy mire alapozzák, de kérdezem, hogy ez igaz-e? 
 
B o d o r l ó   Borbála MPE Közösségi Misszió vezetője: Mi nem főzünk, hanem 
vásároljuk a szolgáltatást, és nem fedi a valót a leírt dokumentációt. A szolgáltatás 
normatívából finanszírozott alapvetésből sem, az alapkérdésem, ami benne volt ebben a 
levélben a még különböző forrásokra és költségekre hivatkozik, az nem állja meg a 
helyét.  
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S i m o n k a      György országgyűlési képviselő: Azt írja a levél, amit én is 
megkaptam, hogy ez maximum 400 Ft-ból elő lehet állítani, ezzel szemben 1.300 Ft-ot 
számolnak el Önök. Nyilvános adat, megtudható egyébként, hogy mennyiből lehet egy 
ilyen adagot előállítani? 
 
B o d o r l ó     Borbála MPE Közösségi Misszió vezetője: Én erre nem vagyok 
felhatalmazva ennek a közlésére, de nincs 1.300 Ft költsége egy tál meleg ételnek.  
 
S i m o n k a      György országgyűlési képviselő: 400 Ft alatt vagy felett van? 
 
B o d o r l ó    Borbála: Ott körül. 
 
S i m o n k a     György országgyűlési képviselő: A másik támadás, hogy egyszerűen 
nincsen engedélye ezeknek a kiosztó helyiségeknek. Csak kiosztó helyiségnek 
működtetik, pedig meleg konyhai kellene, hogy legyen. A vizsgálat tart-e ott, hogy ezt 
kiderítsék? 
 
B o d o r l ó     Borbála MPE Közösségi Misszió vezetője: Maga a nyitva álló helyiség 
tálaló konyha engedély köteles, tehát tálaló konyha engedély volt az eljárásnak az 
alapfeltétele, hogy tálaló konyha engedéllyel bír minden nyitva álló helyiség és ezt 
követően jegyezte be egyáltalán nyitva álló helységként a Szociális és Gyámhivatal a 
nyilvántartási rendszerbe. Nem is egyfajta azt gondolom az engedélyeztetési eljárás 
ebben a kérdésben, hanem nagyon sokszor szakhatóság vizsgálja ezeket az ingatlanokat. 
Nem is maga az ÁNTSZ és a Szociális és Gyámhivatal, akár építéshatóság, 
katasztrófavédelem, tehát több hatóság is ellenőrzi. Azt gondolom, hogy ez kellő 
figyelemmel van kísérve.  
 
S i m o n k a     György országgyűlési képviselő: Kormánymegbízott úr is megüzente, 
hogy csak azt fogja engedélyezni, ami szabályos és törvény. Ahol már működik a 
Népkonyha, ott nagyon jó néven veszik, nagy az igény rá. Azokon a településeken, ahol 
nem működik, ott pedig nagyon várják. Szerettem volna megnyugtató választ kapni 
miután ennyi támadás éri ezt a konyhát.  
 
A 49/2018. (IX. 28.) sz. TT. határozat: A polgármesterek fogadóórájukon vagy egyéb 
módon információként, problémaként átadnak és üzennek a kormányzatnak, azt is a 
Társulási üléseken meg tudjuk beszélni. A 12.000 Ft-os rezsicsökkentést, aki gázzal fűt, 
annak jóváírták a számláján. De aki fával, hagyományos módon fűt, azok nem kapták 
meg. Ezért a polgármesterek arra kértek, hogy ebben járja közbe. A média fel is kapta, 
hogy Simonka számon kéri a saját kormányát. Levelet írtam, miniszter úrral, államtitkár 
úrral kezdeményeztem egyeztetést. Ennek az eredményét már a mai napon lehet tudni, 
és mindenkit kérek figyelmeztetni, hogy október 15-e a beadási határidő és mindenki 
meg fogja kapni ezt utalvány formájában. Ez érdekli a faluban élőket, szórólappal, vagy 
bármilyen módon kérem a lakosságot értesíteni.  
 
Az 50/2018. (IX. 28.) sz. TT. határozat arról szól; hogy a Kodolányi Főiskola érdekében 
tegyek meg mindent, hogy egyetemmé váljon. Azt kell, hogy mondjam, hogy 
szeptember 1-vel a Kodolányi Főiskola Egyetemként nyitott. Azt gondolom, hogy a 3 
éves munka beérett, amit elkezdtünk 2014-ben. Ma már elmondhatjuk, hogy Orosháza 
Egyetemi Város. Olyan programokat szeretne megvalósítani az Egyetem, ami a 
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gimnáziumokat, szakközépiskolákat szeretné bevonni és innen majd feljutó rendszerben 
egy életpálya modellel akar majd programot mágnes programként levezényelni. Ezt 
nem tudtuk volna nélkülük megtenni. Illetve a 2. sz. határozati javaslat arról szól, hogy 
tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy az innovációs pályázatok benyújtásra 
tudjanak kerülni. Amelyek benyújtásra kerültek, azok pozitív bírálat alá essenek, hiszen 
nekünk fontos a hozzáadott érték. A csorvási gazdákig mindenki megnyerte a 
pályázatát, és az új pályázatok beadásához óriási nagy segítséget fog tudni adni a 
Kodolányi Egyetem. Ugyanis a Kodolányi Egyetem szükséges ahhoz, hogy egy 
innovációs K+F-es pályázatot be tudjanak adni és új intézményt hoznak létre csak azért, 
hogy Dél-Békést tudják fejleszteni. 
 
A 43/2018. (IX. 28.) sz. TT. határozat: a Modern Falvak program fejlesztési kategóriája. 
Ez az, amit szerettem volna jelezni, hogy két kollegával már megkezdtük a munkát. 
Nagyon gyors prezentációra kérném fel Kraszkó Mihályt, illetve a Galló Ferencet 
valamint a legvégén javaslatot szeretnék tenni, hogy a Calendula Szövetségünkben 
engedjétek meg azt, hogy az elnökségnek írjak egy levelet, hogy engedjék meg, hogy az 
ő költségtérítésükre majd egy pár ezer Ft-ot el tudjunk különíteni, 50-50.000 Ft-ot 
havonta. Ezt azért mondom előre, hogy ahhoz képest mérjétek a munkájukat, 
tevékenységüket és ehhez képest várunk el tőlük feladat-ellátást. Felkértem már őket a 
Calendula Szövetségben segítsék a munkánkat. Fontos, hogy előre lássunk, és közösen 
koncepcióba tudjunk gondolkodni, mert csak ebben az esetben tudjuk majd 
lehatároltatni vagy éppen elérni ezeket a forrásokat.  
 
K r a s z k ó    Mihály  : A cél, hogy a falusi létforma népszerűvé váljon és ne járjon az 
életszínvonal csökkenésével, leginkább érintve azokat az embereket, akik az én 
korosztályomhoz tartoznak illetve a fiataloknak a megtartása vidéken. Ha pedig valaki a 
vidéki életformát választja, akkor olyan szolgáltatásokat tudjon megkapni, ami 
esetlegesen a városokban is elérhető. Erre a Kormány több mint 100 millió Ft-ot már 
elkülönített. A programtervezet már készen áll. Vannak olyan program elemeknek a 
kidolgozása még folyamatban van, de már az ősz folyamán több polgármester úrral 
sikerült felvenni a kapcsolatot és egyfajta tájékoztatást nyújtani a program indulásáról. 
Első körben az 5000 fő alatti településekkel fogják kezdeni ezeknek a program 
elemeknek az összeállítását, kiírását. Ez december és januárra datálható. Végleges 
programtervek között említhető a temetők felújítása, közösségi tereknek a fejlesztése, 
orvosi rendelők fejlesztése. Az orvosi rendelőknél az lesz az érdekesség, hogy 
eszközvásárlásra is lesz lehetőség. Az 5000 fő feletti településeknek 2019. év közepétől 
már ők is részesei lehetnek ennek a programnak és hasonló konstrukcióban 
részesülhetnek. Mi fogjuk Önökkel a kapcsolatot keresni, igyekszünk hatékonyan 
segíteni a térség fejlődését.  
 
S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Azon kívül, hogy a két kollega már 
dolgozik, már gyűjti az információkat a programmal kapcsolatban, hogy milyen módon 
alakítsuk át a Calendula Tervünket. Csak olyanokat építsünk abba a programba be, amit 
támogatnak. A közúthálózat fejlesztését tudtuk a TOP-ok idején is, hogy megtehetjük, 
de akkor még azt gondoltuk, hogy az ipari parkoké, energiatermelő központokat is 
beleépíthetünk. Ezek nem lesznek benne, egészen más programok lesznek. Több 
személyes egyeztetést folytattam Gyopáros Alpárral és felkért arra, hogy Magyarország 
első olyan térsége vagyunk mi, aki komplex programmal fejlesztendő járás és 
rendelkezik komplex fejlesztési programmal. Ezért legyünk mi az elsők ebben, Pilot 
programokat kérnek tőlünk. Nagyon sok minden benne van, nagyon sok mindent 
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szeretnénk beépíteni, minden településnek az egyedi kérését szeretnénk beépíteni. Ezért 
fognak benneteket felkeresni a kollegák és egyeztetni ebben a dologban. De ha 
elindulok az országhatártól, a turizmustól kezdve az SOS gyermekfaluig, a IV. Béla 
programunkon keresztül amivel a szociális bérlakásokat akarunk építeni és a további 
fejlesztéseket mind-mind tudjuk, hogy beépíthetjük. Az a kérdés, hogy településekre 
bontva hova, azt összegezzük, mekkora összeg, milyen eljárásban és ebben kértem fel a 
két kollegát, hogy először informálódjanak Budapesten a program kapcsán. Majd 
menjenek ki a polgármesterekhez, intézményvezetőkhöz és kérdezzék meg az ő 
igényeiket.  
 
G a l l ó    Ferenc: A szakmai múltamból kifolyólag és a Képviselő úrnak a 
támogatásával Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége felkért arra, hogy az 
egyik fejlesztési munkacsoport, ami megalakult, mint stratégiai partner, én vezessem, 
mint szakértő. Elvégeztük a dolgunkat. Leadtuk a TÖOSZ részéről a Kormánynak a 
javaslatainkat. Pontosan tudom, hogy mik épültek be a TÖOSZ programba a 2019-es 
évbe. Várhatóan be fognak épülni a TÖOSZ-nak a javaslatai. Úgy tudom, hogy a IV. 
Béla programot átnevezték, Szent István programra, mely be is került.  
Kraszkó Mihály kollegám el is mondta, hogy kisvárosi programok is indulnak 5000 fő 
feletti településeknél. A Schmidt Jenő úr felkért annak a következő programos 
időszaknak a szakértői munkacsoport vezetésére, amit megtettem a Magyar Falvak 
Programban.  
 
S i m o n k a     György országgyűlési képviselő: A lényeg az, hogy azt célozza, hogy a 
kis falvakba meg tudjuk tartani a lakosságot, a családokat elsősorban, ez által 
megerősítve az óvodáinkat, iskoláinkat és helyben feltudjuk vásárolni azokat a rossz 
ingatlanokat, amit le kell bontani, vagy felújítani. Az információ előnyt érdemes 
kihasználni. Kraszkó Mihályt és Galló Ferencet bíznám meg a Calendula Tervnek az 
összefogásával, a kettőnek a kidolgozásával illetve a Klaszter csapattal. Az 
önkormányzatok illetve az intézmények mindenképpen szükségesek ehhez. Csak 
azoknak a tagoknak, akik a Calendula Szövetségnek tagjai polgármesterek, vagy 
intézményvezetők és jelen vannak, kérnék egy hozzájárulást ahhoz, hogy ennek 
érdekében a két kollegának csak a költségtérítése fejében 50.000-50.000 Ft-tal emeljék 
meg a havi keretet. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, ezt 
még a mai délután az elnökségnek meg fogom írni.  
 
Ennyi volt a beszámolóm. Felvezetésként annyit szeretnék mondani a következő 
napirendi ponthoz, amelyet Varga Gusztáv polgármester úr nem olyan rég 
kezdeményezett. Megkeresett az irodámban és azt mondta el, hogy milyen módon 
tudnánk feltölteni a Gimnáziumainkat, az általános iskoláinkat. Ő most el fog indulni 
határon túlra és onnan is fogja bevonni a gyermekeket, de ehhez kollégiumot kell 
fejleszteni. Rá kell épüljön az általános iskolára a Gimnázium, a Gimnáziumra a 
felsőoktatási rendszer. Ez most tökéletes, mert benne van a Magyar Falvak Program 
keretében. De ehhez fel kellene újítani Medgyesegyháza felé az utat, jó lenne Kevermes 
és Nagykamarás felé is. Vannak szociális területen is ötletek. Ezek mind szerepelnek a 
programban. Kik tudnának ebben a munkában segíteni, hogy ezt átdolgozzuk, annak 
idején ebben több mint 200 vettünk részt. Akkor döntöttünk úgy, hogy meghívjuk 
azokat a szervezeteket, akik nem egy településen vannak jelen, végzik a közérdekű 
feladataikat, a közcéljának megfelelően. Nagy örömömre szolgál, hogy információt 
kaptam pár nappal ezelőtt, hogy ehhez nagyon szívesen csatlakozna a két járási hivatal 
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is. Várjuk a továbbiakban azoknak a körét, akik ebben a munkában részt kívánnak 
venni.  
 
VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Dél-Békési Klaszter megalakításának 

kezdeményezése 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 
      elnök  
 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: A Területi Operatív Programoknál elértük a céljainkat, de 
jönnek az új pályázati források, ezért javasolt a Calendula Tervnek az újra és tovább 
gondolása, egy úgynevezett Calendula II. Tervnek a kialakítása. Ennek formájaként 
javasoljuk az úgynevezett Fejlesztési Klaszternek a létrehozását, ahol alapító tagként 
most felhatalmaztok az előterjesztés határozatában a Kistérségi Társulás benne lesz. 
Alapító tagként felkértünk sok olyan szervezetet, akik eddig is elkötelezettek voltak 
mezőkovácsházi és orosházi Járás, Dél-Békés fejlesztéséért, utána pedig vitassátok meg 
településeiteken ezt a lehetőséget és csatlakozzatok ehhez a Fejlesztési Klaszterhez.  
 
Az előterjesztés arról szól, hogy elkötelezettségünket bizonyítani akarjuk, a Calendula 
Terv a mi járásunkban több mint 10 milliárd Ft-ot hozott. A Magyar Falu program 
minél jobb kihasználása érdekében kellene a mellékelt együttműködési megállapodást 
elfogadni. 
 
Az előterjesztést együttes bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták, kérem, 
javaslatukat ismertetni.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: A Pénzügyi valamint a Szociális 
Egészségügyi és Oktatási Bizottság együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést és 
javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Nagyon örülünk, hogy a Calendula II. beágyazott terv elindul és felkutatja azokat a 
lehetőségeket, ami a térség fejlődését szolgálja majd. Azt tudom mondani, hogy az 
önkormányzatok is csatlakozzanak ehhez. 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Annyi módosulás történ az általatok megismert 
együttműködés megállapodásban, hogy a Mezőkovácsházi és az Orosházi Járási Hivatal 
alapítóként kerül besorolásra.  
 
K i s s   Norbert Békés Megyei kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet 
kabinetvezetője: Köszönjük szépen a Mezőkovácsházi és Orosházi Járási Hivatalnak, 
hogy alapító tagként vehetünk részt a mai aláírásban. Úgy gondolom, hogy mindkét 
járás a jogszabályi lehetőségeinek megfelelő támogatásban fogja biztosítani a Klasztert. 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem volt, kérem, aki elfogadja a határozati javaslatot mellékletével együtt, 
szavazza meg. 
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 15 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 15 fő) 
Tárgya: Fejlesztési Klaszter létrehozása  
 

65/2018. (IX. 28.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa kezdeményezi a Dél-Békési Fejlesztési Klaszter 
létrehozását, egyidejűleg dönt arról, hogy alapító tagként 
részt kíván venni a Klaszterben. 
A Társulási Tanács egyetért a Dél-Békési Fejlesztési 
Klaszter létrehozására irányuló Együttműködési 
megállapodásban foglaltakkal, azt a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja.  
 
A Társulási Tanács felkéri Simonka György országgyűlési 
képviselő urat a Dél-Békési Fejlesztési Klaszter 
vezetőjének.  
 
Továbbá felkéri a Dél-Békés Jövőjéért Szövetséget a 
Klaszter megalakulásának és működésének 
koordinálására. 
 
A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy az 
Együttműködési megállapodást a határozat melléklete 
szerinti tartalommal aláírja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
V a r g a    Gusztáv elnök: A mezőkovácsházi Általános Iskola együttműködik a 
pécskai Magyar Általános Iskolával, nincsenek jó helyzetben a magyar általános iskolák 
a határ menti térségben. Azt kérem tőletek, hogy akinek van állami fenntartású iskolája 
keressük meg a járásunkkal szomszédos települések magyar nyelvű általános iskoláit és 
működjünk együtt. De egy-egy testvériskolai tábor kapcsán mi 1 millió Ft-tal tudtuk 
segíteni sporteszközzel ezt a pécskai Általános Iskolát. Erre fogok egy felmérést majd 
indítani.  
 
Érkezett hozzám egy felhívás, a Rákóczi Szövetségnek a felhívása. A Rákóczi 
Szövetség azt kéri tőlünk, hogy valamilyen támogatásban részesítsük őket. 10.000 Ft 
támogatásból egy határon túl élő diáknak az óvodáztatási, iskoláztatási költségeihez 
járul hozzá. Ennek folytán növekszik a magyar iskolát választók száma. Ha a Társulási 
Tanács egyetértene azzal, hogy 50.000 Ft-tal támogassuk a Rákóczi Szövetségnek ezt a 
kezdeményezését, akkor 5 határon túli diáknak az iskoláztatását segítenénk. A 
költségvetésünk nyújt erre lehetőséget.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
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