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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 rendkívüli 
nyílt ülésén 2019. január 17-én 9 órai kezdettel.  

 
 
Az ülés helye: Orosházi Polgármesteri Hivatal 

I. emeleti nagytanácskozó terme 
 
 
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács részéről 
 
Jelen vannak:   Varga Gusztáv  Mezőkovácsháza polgármestere  
  Dr. Nagy Béla   Medgyesegyháza polgármestere  
 Tokai Ferenc   Pusztaottlaka alpolgármestere 
 Dinyés Ildikó  Magyardombegyház polgármestere 
 Sódarné Varga Gyöngyi  Magyarbánhegyes polgármestere 
 Kun László   Kaszaper polgármestere  

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 
Galló Ferenc Medgyesbodzás alpolgármestere 
Dr. Varga Lajos    Dombegyház polgármestere 
Farkas Sándor Nagybánhegyes polgármestere 
Fehérné Andorka Ildikó   Dombiratos polgármestere      

 
 
Tanácskozási joggal az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács 
részéről 
 
Jelen vannak  Fejes Róbertné  Orosháza alpolgármestere (elnök) 
 Baráth Lajos  Csorvás polgármestere 
 Motyóvszki Róbert Tótkomlós alpolgármestere 
 Varga Pál   Kardoskút alpolgármestere 
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 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 polgármestere 
Szebellédi Endre Nagymágocs polgármestere 

 Dr. Baranyi István     Pusztaföldvár polgármestere 
 
 
Jelen volt még:    Simonka György  országgyűlési képviselő 
                              Dr. Szilbereisz Edit Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 

jegyzője 
                              Dr. Horváthné dr. Barta Edit Orosházi Polgármesteri Hivatal 

jegyzője  
  Béni Attila Mezőkovácsházai Járási Hivatal 

hivatalvezetője 
  Galló Ferenc Dél-Békés Jövőjéért Szövetség 
  Kraszkó Mihály Dél-Békés Jövőjéért Szövetség 
  Fazekasné Nagy Éva kistérségi referens 

         Lipták József    alezredes, 101. Ter. véd. zászlóalj 
         Lustyikné Dr. Papp Anikó Orosházi Járási Hivatal vezetője 
         Puju János                          kabinetvezető 
 
 
F e j e s   Róbertné Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Köszöntöm az ülésünkön megjelent két Társulási Tanács tagjait, a meghívott 
vendégeket, valamint külön köszöntöm Simonka György országgyűlési képviselőt, 
Lustyikné dr. Papp Anikót, az Orosházi Járás vezetőjét, Béni Attilát, a Mezőkovácsházi 
Járás vezetőjét, Varga Gusztávot, a Dél Békési Társulás elnökét, a megjelent 
polgármestereket.   
 
Megállapítom, hogy az Orosházi Kistérség Többcélú Társulási Tanács 12 tagjából 8 fő 
jelen van. Maronka Lajos Gádoros polgármestere, Nyemcsok János Nagyszénás 
polgármestere, Szebellédi Endre Nagymágocs polgármestere, Dr. Baranyi István 
Pusztaföldvár polgármestere távolmaradásukat bejelentették.  
 
Megállapítom, hogy az Orosházi Társulási Tanács határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
A napirendekben szeretnék módosítással élni. Lipták József alezredes úr szeretne 
tájékoztatást adni a tartalékos haderő toborzásáról. Ezt a tájékoztatót kérem felvenni 
első napirendként. 
 
F e j e s   Róbertné Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: az 
Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a szóbeli tájékoztatót 
naprendjére vette.  
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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, valamint külön köszöntöm Simonka György országgyűlési képviselőt, 
Lustyikné dr. Papp Anikót, az Orosházi Járás vezetőjét, Béni Attilát a Mezőkovácsházi 
Járási Hivatal Hivatalvezetőjét, a megjelent polgármestereket.  
 
Megállapítom, hogy a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 18 
tagjából 18 fő jelen van.  
 
Megállapítom, hogy a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 
határozatképes.  
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Dr. Nagy Béla Medgyesegyháza polgármesterét 
megválasztani.  
 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 18 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 

1/2019. (I. 17.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2019. január 17-i soros együttes ülésén készült 
jegyzőkönyve hitelesítésére Dr. Nagy Béla 
Medgyesegyháza polgármesterét megválasztotta.  

 
 
A napirendi pontokat Fejes Róbertné elnök asszony javaslata alapján szeretném 
módosítani. 
Javaslom felvenni 1. sz. napirendi pontként az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos 
Szolgálatról szóló tájékoztatót.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 18 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele   
 

2/2019. (I. 17.) sz. TT. határozat  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi 
Tartalékos Szolgálatról jelen ülése napirendjére vette.  
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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 18 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása  
 

3/2019. (I. 17.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa 2019. január 17-i soros, együttes nyílt ülése 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

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

1. Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos 
Szolgálatról 
Előadó: Lipták József alezredes 
 

2. Tájékoztató a Magyar Falvak Program pályázati 
lehetőségeiről (szóbeli)  
Előadók: Galló Ferenc Dél-Békés Jövőjéért Szövetség 

térségi referense, 
                Kraszkó Mihály Dél-Békés Jövőjéért Szövetség 

térségi referense 
 

3. A Békés Takarék Dél-Békést érintő tervezett intézkedései 
Előadó: Varga Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú 

Társulásának elnöke  
 

4.  Egyebek 
 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi 

Tartalékos Szolgálatról 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Lipták József alezredes  
 
 
F e j e s   Róbertné Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Felkérem Lipták József alezredes urat tájékoztatója megtartására. 
 
L i p t á k   József alezredes: Tájékoztatóm tárgya a területvédelmi tartalékos rendszer. 
Célom, hogy eljusson minden békés megyei területre ezen tájékoztató tartalma. Arra 
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buzdítom Önöket, hogy segítsék munkámat, minél több helyi és békés megyei lakoshoz 
eljusson a Magyar Honvédség üzenete.  
 
Az eddigi együttműködésünk példa értékű a polgármesteri hivatalokkal és a járási 
hivatalokkal is. 2018-ban sikerre vittünk egy „101-es újra töltve” úgynevezett 
rendezvényt, ebben is köszönöm az együttműködést. 2016. november 16-án Békéscsaba 
főterén egy katonai esküt sikerült abszorválni. De ez még nem elég, nem értük el az 
állampolgárok ingerküszöbét. Továbbra is erősítenünk kell az önkéntes területvédelmi 
tartalékos toborzást minden fórumon. Mi is ez? Köztudott, hogy a Zrínyi 2026 program 
elindult már 2017-ben, ennek egy része az önkéntes területvédelmi tartalékos 
rendszernek a kiépítése. Nagy akadályokkal szembesülünk, ugyanis 2004 óta nincs 
sorkatonaság Magyarországon. Van egy társadalmi igény arra, hogy a fiatalokat „ráncba 
szedjük!”Az Önkéntes területvédelmi szolgálat ezt a célt is szolgálná, de ez önkéntes, 
nem kötelező. Békés megyében 2018. január 1-től folyik ennek a rendszernek a 
felépítése. Ezalatt felállítottuk a zászlóalj szervezetet, ez Békéscsabán működik. Eddig 
kb. 60 fő önkéntes tartalékost tudhatunk magunknak megyeszerte.  
 
Kik a célcsoportjaink? Nem a munkanélküliek és nem a közfoglalkoztatottak, hanem 
pontosan a munkavállalók, akik jelenleg is beosztásban vannak. Lehetnek még diákok, 
akik szabadidejük terhére vállalják a szolgálatot. A munkáltatóknak szembesülniük kell 
azzal, hogy a munkavállalók megkeresik ezzel az igényükkel őket, ezért fontos a 
munkaadók felkészítése is. Velük konszenzusra kell jutnunk, hiszen azonosak a 
célcsoportjaink. Közös érdekünk a munkaerő meg- és helyben tartása. Célunk egy 
mozgósítható, helyben elérhető és alkalmazható haderő létrehozása. Minden járásban 
van területvédelmi századunk. Ebben 100-100 beosztásunk van tartalékosok részére. 
Lakossági tájékoztatást tűztünk ki még célul, ebben is kérjük segítségüket. Kérnénk a 
városvezetők részéről a nagyobb munkáltatók felé egy ajánlást, hiszen az Önök 
kapcsolata vélhetően szoros. A tartalékosos alkalmazásáról, alkalmazhatóságáról még 
néhány szót. Jelenleg belföldi vonatkozásban alkalmazhatóak, azon belül is elsősorban a 
saját járásukban. Különböző járásokból egyelőre Békéscsabára hívtuk be a 
jelentkezőket kiképzésre. Amennyiben nő a létszám, akkor kérjük majd különböző 
hivataloknál, hogy biztosítsanak nekünk helyet a kiképzéshez, tantermet, nagyobb 
területet. Ennek célja, hogy ne kelljen elutazniuk a jelentkezőknek. A tartalékos 
szolgálat ideje 1 évben 20 nap. Első évben nem egybefüggően, hanem általában 2x2 
hétben valósítjuk meg a kiképzést Békés megyében. Máshol ez nem így van, 
megyénként változó lehet. A 20 nap a katonák felkészítése, ezen belül még 
alkalmazhatóak különböző feladatokra, hiszen előfordulhat egy honvédelmi, 
katasztrófavédelmi válsághelyzet, ahol be kell vetni őket. Törvény szerint 3 évente 
összesen 6 hónapra hívható be a tartalékos katona. Behívás esetén van lehetőség, hogy 
halasztást kérjen, például a munkája miatt, családi probléma miatt. Lehetséges 
protokolláris feladatok ellátására is, mint például ünnepeken való részvétel. Plusz 
anyagi lehetőség van a jelentkezők részére. Ösztöndíj rendszerben való részvételre is 
lehetőség van. A munkaadók részére kompenzáció fizethető, aki nem állami 
költségvetésből gazdálkodik, az 1-1 tartalékos katona után a mindenkori ágazati 
átlagbér adott hónapra eső időarányos része fizethető. Ez vonatkozik egyéni 
vállalkozókra és őstermelőkre is. Előnyök a munkáltató részére: helyben marad a 
munkavállaló, egészségügyi vizsgálatot végzünk, erőnléti edzést kap, ruházatot 
biztosítunk, ösztöndíj rendszer, illetmény. Mennyi az annyi? Egy frissen jelentkező 
katonának 3 részből tevődik össze az első évben a bére. Kap egyszer egy 
szerződéskötési díjat, az egy év letelte után egy rendelkezésre állási díjat, és a 20 napra 
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időarányosan kap 211.850 forintot éves szinten. Ezt ha összeadom, majdnem 400 ezer 
forint bruttó összeg. Fontos, hogy ezt a pénzt nem egyben kapja meg, szakaszosan 
utaljuk. Biztosítunk ruházatot, kiképzés alatt élelmet, tanulók ösztöndíjra pályázhatnak. 
Szeretném kérni Önöktől, hogy keressenek bennünket, legyen egy párbeszéd közöttünk, 
közvetítsenek közöttünk. Keressenek bátran! Köszönöm, hogy meghallgattak! 
 
F e j e s   Róbertné Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Köszönjük szépen! Kérdés? Észrevétel? 
 
G a l l ó   Ferenc térségi referens: Nagyon örülök, hogy ezen a tájékoztatón részt 
vehettem. Nekem ez a szívem csücske ez a program. Hiszen én voltam katona Fürjesen. 
A három hónapos kiképzés mindenkinek a hasznára vált, köztük az én fiamnak is. 
Orosházán lesz lőtér. Nem tudom, hogy van-e információja arról, hogy minden járásban 
lesz-e lőtér?  
 
L i p t á k   József alezredes: Nekem erről konkrét információm nincs, mert legjobb 
tudomásom szerint a lőterek ügyét a Nemzetgazdasági Minisztérium kapta meg és viszi.  
 
G a l l ó   Ferenc térségi referens: Mi annak idején nagy hangsúlyt fektettünk a 
fiatalokra. Én támogatom az önkéntes tartalékos rendszert, mert láthatjuk a világban, 
hogy mi zajlik. Fel kell készüljünk. 
 
F e j e s   Róbertné Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Köszönjük a tájékoztatót.  
 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztató a Magyar Falvak Program 

pályázati lehetőségeiről (szóbeli)  
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Galló Ferenc Dél-Békés Jövőjéért 

Szövetség térségi referense, 
Kraszkó Mihály Dél-Békés Jövőjéért 
Szövetség térségi referense 

 
 
F e j e s   Róbertné Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Átadom a szót Varga Gusztáv elnök úrnak.  
 
V a r g a    Gusztáv Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Bevezetésként el szeretném mondani, hogy tavaly a kampányidőszakban ígérte meg 
miniszterelnök úr a kis települések polgármestereinek egy falufejlesztési program 
elindítását. Felmérések és az előkészítések után Gyopáros Alpár kormánybiztos 
sajtótájékoztatóján ismertette a program elindítását. Az alprogramok támogatási keretét 
a közlönyben és mellékletében olvashatjátok. Simonka György képviselő úr, Galló 
Ferenc és Kraszkó Mihály tevékenyen részt vettek az előkészítésben, azért, hogy a kis 
települések minél eredményesebben pályázhassanak. Az önkormányzatoknak 
készülniük kell, hogy minél hamarabb beadhassák pályázatukat. Ezt célozza a mai 
tájékoztató. 
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S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Sok szeretettel köszöntök mindenkit! 
Szeretném megköszönni mindkét elnöknek, hogy ismét egy közös társulási ülésen 
lehetünk jelen, hiszen itt 30 önkormányzat képviselteti magát. Néhány éve azt láttuk, 
hogy sok pályázatra lennénk jogosultak, még sem jut. Általában az volt a pályázatok 
eredménye, hogy azt mondták, hogy megérdemeltük volna, de nem tudtunk olyan 
indikátorokat teljesíteni, amit az Európai Unió elvár tőlünk. Ekkor döntöttük el, hogy 
közösen összefogunk, ez volt a Calendula terv első része, és egymást fogjuk segíteni, 
mint kistelepülések, és megkérjük a városokat, hogy ők is álljanak mellénk. És így 
tudunk nagy erőt képviselni, hogy legyenek lehatárolások a mi számunkra is, hogy mi is 
tudjunk fejleszteni. Ez siker sztori volt, de nem volt elég. Sokat beszéltünk arról a 
kormányzatnak, hogy ha a vidék önfenntartó erejét szeretné megtartani, azt nem teheti 
egyben egy megyei jogú várossal, vagy nagyvárossal, mint egy pár ezer fős településsel, 
mert mindig hátrányban leszünk, nem fogjuk tudni teljesíteni a feladatokat, az 
indikátorokat teljesíteni. Mindig hátrányban leszünk. És akkor ne csodálkozzanak, hogy 
a falvainkból elvándorolnak az emberek, nem lesz népszerű a falusi életmód. Minden 
tevékenységünk azon fog múlni, hogy meg tudjuk-e tartani a lakosságunkat. Én azt 
hiszem, hogy az elmúlt időszak bizonyította, hogy a sok fejlesztés és sok milliárd forint, 
amit ki tudtunk harcolni az én vezetésemmel, az 40 éve nem történt meg. De messze 
nem vagyunk a végén. Ezért ha most a kormány meghallotta a szavunkat, és a kis 
települések érdekeit – elsősorban az 5000fő alattiakét – nézi, és az itt élők érdekeit nézi, 
akkor ott kell lennünk az első sorban. A TOP-os projektek kapcsán mindig információ 
előnyben voltunk. Voltak szakértőink, azok az emberek, akik tudtak nekünk információt 
adni. Felkészültek voltak és adott időben képesek voltak megfelelő minőségű pályázati 
anyagot benyújtani, melynek következtében sok önkormányzat kapott lehetőséget. Most 
újabb lehetőség kapujában állunk. Ezért létrehoztuk pár hónappal ezelőtt a Dél-Békési 
Fejlesztési Klasztert. Elsősorban ernyő szervezetek hozták létre. Az ernyőszervezetek 
olyanok, mint a KLIK, az egyházak, a járási hivatal, a dél-békési vagy az orosházi 
kistérség. Ezt azért tettük, hogy a Calendula tervet át tudjuk dolgozni, aktualizálni egy 
olyan módra, ami ma már megfelel a jelenlegi elvárásoknak. Most jött egy pillanat, 
amikor már nem tudunk várni, mert akár perceken belül megjelenhetnek a pályázatok, 
és aki nincs ott, az le fog maradni. Ezért társulási ülést szerveztünk, hogy 
tájékoztassunk mindenkit. A Calendula Szövetség tagjai által befizetett összegekből 
tudjuk biztosítani a referensek költségtérítését finanszírozni, hogy egyeztetni tudjanak a 
polgármesterekkel. Felmértük az igényeket, amelyeket felküldtünk a minisztériumokba. 
Akceptálták sok kérésünket. Most ott tartunk, hogy azonnali hatállyal el kell kezdeni a 
munkát. Ezeket a kisebb projekteket ne veszíthessük el és pozitívan tudjuk majd ezt is 
prezentálni. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani. Jelentem a Calendula terv 
átdolgozásra került Calendula 2 címen. Megküldtük a minisztérium számára, ott 
példaértékűnek tartják, bízunk benne, hogy ennek köszönhetően önök majd sikeresen 
tudnak pályázni. Állunk rendelkezésükre. Köszönöm, hogy meghallgattak. 
 
K r a s z k ó   Mihály térségi referens: 2018. szeptember 28-án volt egy olyan 
kistérségi ülés dél-békésben, ahol megalakult a klaszter, de már előtte láttuk, hogy lesz 
egy olyan pályázati konstrukció, akkor még a gyerek nevét viselte, a modern falvak 
volt, és később kapta meg a „Magyar Falvak Program” elnevezést. Mi az információkat 
összegyűjtöttük és igyekeztünk összehangolni az itteni munkával, ami fejlesztéseket fog 
eredményezni. Fontos cél az, hogy készüljünk az előttünk álló lehetőségekre, hiszen a 
Magyar Falu Program idén fog indulni, legkésőbb szeptemberig az összes pályázati 
kiírás meg fog jelenni. A klaszter alakuló ülésén született határozat arról, hogy én és 
Galló Feri leszünk a térségi referensek, mi fogjuk tartani a kapcsolatot a településekkel. 
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Igyekeztünk plusz információval ellátni a polgármestereket. A „Magyar Falu Program” 
2019-ben indul, ez 20,21 és 22-ben is meg fog jelenni ez a kiírás. Ami fontos, az a 
szoros együttműködés a munkáltatók részéről is. A munkánk egyik része a Calendula 
terv aktualizálása volt, valamint az információk begyűjtése, kapcsolattartások. Ennek 
nyomán sikerült összeállítanunk a szaktárca részére egy olyan dokumentációt, amit 
képviselő úr is említett. Ez egy kb. 150 oldalas dokumentáció. Különböző 
kimutatásokkal, a végén egy levéllel a miniszter biztosi úrnak. Összeszedtünk olyan 
pontokat, amelyek fontosak ennek a térségnek. Legfontosabb a belterületi utak 
felújítása, mivel sok rossz állapotban van. Ez a program meg fog valósulni szorosan 
együttműködve velünk. A második legfontosabb a járdáink állapota. Sok falu van, ahol 
a járdarészek elavultak, felújításra szorulnak. Ez is belekerült a „Magyar Falvak 
Programba”. A települések számára anyagtámogatást fognak nyújtani. A harmadik pont 
a helyben dolgozók, a munkát vállalók megtartása. Itt a szolgálati lakások felújításáról, 
modernizálásáról van szó. Így ezek a dolgozók itt tudnak maradni, nem kell ingázniuk. 
Ez a pont is benne van már a 2019-es programban. A negyedik pont a karbantartási 
munkálatok az önkormányzatok számára problémát jelentenek. Például eszközök 
felszerelések beszerzése. Ezt a levelet decemberben állítottuk össze, a kiírás pedig most 
januárban jelent meg. Örömmel jelentem, hogy eszközbeszerzésre is lesz lehetőség. Mi 
a 150 oldalas dokumentációban részleteztük, hogy mire lehet szükség a települések 
fenntartására, fejlesztésére. Az ötödik a falubuszok. Elmondható, hogy a jelenlegi 
gépparkok elavultak. Sok funkciót ellátnak. A kiírásban a beszerzés úgy fog 
megvalósulni, hogy 6 évnél régebbi vagy 300.000 km futásteljesítmény felett van 
lehetőség cserére. Akinél ezek a feltételek még nem állnak fenn, azoknál sincs gond, 
mert ez a programelem vissza fog köszönni 2022-ig minden évben. A hatodik pont a 
fiatalok számára olyan közösségi tér kialakítása, amely minőségi szórakozást, minőségi 
időtöltést tud biztosítani számukra. Van egy olyan pont, hogy helyi identitás erősítése. 
Ezen belül különböző kulturális helyek felújítására van lehetőség, illetve különböző 
rendezvények jövőbeni megpályázására. Ezen felül lehetőség lesz 1 ember felvételére, 
aki ezeket a programokat szervezi az önkormányzattal összhangban a fiatalok számára. 
Fontos az egyházak bevonása is ennél a pontnál. Sok parókia, plébánia, templom romos 
állapotban van. Ezek felújítása időszerű lenne, mely szintén bekerült a programba. 
Falusi CSOK. Fiatalok helyben tartása. Ennek lesz egy olyan alpontja, ami a helyi 
identitásra támaszkodik, még pedig úgy, hogy régi parasztház esetében nagyobb 
kedvezményt fognak kapni vásárlásnál, felújításnál, modernizálásnál. Kerékpároktatás. 
Ennek vissza kellene kerülnie az oktatásba. Vissza tudnánk vezetni a gyerekeket a 
KRESZ oktatáshoz. Cél, hogy olyan mintapályák kerülhessenek kialakításra, ahol a 
gyerekek ezt tudják gyakorolni. Ez a programelem még kidolgozás alatt van, de már 
befogadták tőlünk. Tehát most egy SOS helyzet van, azonnal el kellene kezdenünk 
dolgozni. Szolgálati lakás februárban kerül kiírásra, ezek mellett a helyi közösségi terek 
fejlesztése, és a településfejlesztés. Kb. egy 30 milliós keretösszeg fog rendelkezésre 
állni a települések részére, amelyből felújíthatják a szolgálati lakásokat. Nem 
támogatható az új épület vásárlása. Az egyházak is értesültek az adott programelemről, 
fogják önöket keresni, hiszen az ő részükről szükség lesz egy támogatói nyilatkozatra, 
mert ezek az épületek az ő tulajdonukba vannak. El kellene kezdenünk kidolgozni egy 
olyan fejlesztési szintet, amit el akarunk érni. Szükség van a műszaki tartalomra. Pl. 
nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés stb. Fontos egy költségvetést összeállítani erről. A 
döntések után jön a projekt megvalósítása, a beszerzések és az elszámolás. Az első 
programelemek kiírásának megvalósításának határideje 2020. december 31. Fontos 
megemlíteni, hogy ezek 100%-os támogatottságúak és előfinanszírozottak. A 
pályázatok befogadásában a MÁK fog rendelkezésére állni a településeknek és a 
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pályázatok elbírálását a szaktárca fogja végezni. Jelenleg Magyarországon 2887 olyan 
település van, ami 5000 fő alatti és potenciális pályázó. Fontos a felkészülés és időzítés, 
hogy ezeket a pályázatokat sikeresen abszolválni tudjuk. Köszönöm szépen a figyelmet, 
ha kérdés van, akkor várjuk. 
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Egy kis kiegészítés. Elhangzott, hogy 
100%-os támogatottságú és előfinanszírozott projektekről van szó. Az előfinanszírozás 
testületi döntést igényel. Tudomásom szerint még az orvosi lakások is az első 
negyedévben kerülnek kiírásra. És az orvosi eszközök is. 
 
K r a s z k ó   Mihály térségi referens: Igen, valóban. Az orvosi rendelőknél lehet 
pályázni a felújításra, de olyan áldásos helyzetben vagyunk, hogy a legtöbb településen 
a TOP-os pályázatokon belül megtörténnek a felújítások. Az orvosi eszközöknél 
mintegy 2 millió forintot jelent.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Szolgálati lakásoknál 30 millió 
forint/önkormányzat a keret. Testületi döntésnél pontosan meg kell mondani az 
összeget. Mi rendelkezünk információkkal, bátran forduljanak hozzánk egyenként, 
keressenek minket, és ne csak azt várják, hogy a Misi vagy a Feri el fog jutni önökhöz. 
Nyugodtan keressék őket. Egyébként ők külön-külön is tudnak segíteni. A 150 oldalas 
dokumentumba bárki betekinthet, láthatja azt a sok munkát, amit belefektettünk. Ez 
Misinek és Ferinek köszönhető, én igazából lektoráltam, a Calendula egyet 
biztosítottam ahhoz, hogy ezt ki tudjuk dolgozni. Hasonlítsuk össze azt, amit mi írtunk 
azzal, ami belekerült a programelemek közé. Ezzel büszkélkedhetünk is, hiszen nagy 
része belekerült. Ezen szaladjunk végig, hogy ezzel is segítsük a polgármestereket. 
Belterületi utak javítása, elfogadták. Járdák javítása, elfogadták.  
Harmadik legfontosabb helyben dolgozó, értékes munkavállalók részére szolgálati 
lakásokat biztosítsunk. Ezt nem így fogadták el, hanem csak azoknak az embereknek a 
szolgálati lakás programját fogadták el, akik nélkül kvázi nem működik egy település. 
Pl. orvos, körzeti megbízott. A munkások szolgálati lakását nem fogjuk tudni felújítani 
belőle. De elfogadták, csak egy egészen más formában.  
Negyedik pont. Itt az önkormányzatok felújítása benne van, a harmadik vagy a 
negyedik negyedévben lesz talán. És az eszközcsere is, ezen belül van a busz. Mi 
általában tettük bele a buszt. Elfogadták tőlünk.  
Hatodik. Közösségi terek kialakítása. Ezt nem úgy fogadták el tőlünk, ahogyan leírtuk. 
Hetedik. Egyházak bevonása. Pl. a történelmi egyházak tekintetében 15 millió forintot 
lehet gyülekezeti teremre, plébániára, parókiára, egyházi közösségi terek felújítására 
fordítani. Ez is az első negyedévben lesz kiírva. Ehhez plusz 5 millió forint támogatást 
adnak ahhoz, hogy az egyház és az önkormányzat között tartsa a kapcsolatot egy évig. 
Ezt mi javasoltuk, látszik is az anyagunkból. Nyolcadik. CSOK. Ezt mi csak 
megtámogattuk. Ehhez mi azt írtuk, hogy fontosak az iskoláinkban a fejlesztő 
foglalkozások. Lovas terápiák, logopédiai foglalkozások, hiszen ilyenek falun 
nincsenek. A végén ott van a kerékpároktatás, amire sokan bólogattak. Ez nem került be 
tudomásom szerint. Egyelőre, de mi azért szeretnénk, csakúgy, mint a polgárőr irodák 
és a helyi rendőrség egyarculatú felújítása. Egy pici helyreigazítás volt, hogy mi az, ami 
lesz és mi az, ami nem.  
 
G a l l ó   Ferenc térségi referens: Adatlapokkal kapcsolatban az az információm van, 
hogy megpróbálják a klasszikus bm-es pályázatok nyomtatvány típusát követni, hogy 
annál semmiképpen ne legyen bonyolultabb. Azt is lehet, hogy ha valamelyik TOP-os 
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pályázatban nem tudtunk valamit megvalósítani, akkor ide rakjuk be. A jövő héten 
találkozunk elnök úrral, megkapjuk a pályázati kiírásokat véleményezésre, elég 
logikusak-e. Ami fontos, hogy amennyiben építési engedély köteles beruházásról van 
szó, akkor le kell szervezgetni, mert sok munkával jár már az előkészítése. El fog 
indulni a kis városi programok, azaz az 5000 fő feletti, de nem megyei jogú városok 
kérdésköre. Ugyanúgy együtt fogunk ebben működni. Mi két kollégát javasoltunk a 
munkacsoportülésen, az egyik Ruck Márton, a másik Elekes Lajos. Ez most a TÖOSZ. 
Mint már tudjátok, a Projektfelügyelet Kft. operatív igazgatója. Február 1-től főállásban 
fogok itt dolgozni. És a Kft. nevében azt tudom mondani, hogy részt kívánnánk venni 
ezekben a feladatokban. Előkészítésben, pályázatírásban, tervezésben, munkálatokban. 
Köszönöm szépen. 
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Úgy gondolom, hogy a munkánkat 
elvégeztük, a fejlesztési klaszter és a Calendula Szövetség addig nyújtott segítséget, 
amíg a Calendula 1 tervet átdolgoztuk Calendula Terv 2-vé, hozzáigazítjuk a Magyar 
Falvak Program elemeihez. Még nem vagyunk a végén, mert most jönnek az 5000 fő 
feletti települések, ehhez még hozzá kell aktualizálnunk. Szeretném felhívni a figyelmet 
még egyszer, hogy kérjetek személyes egyeztetési lehetőséget akár tőlem, akár 
Feriéktől. Először fel kell mérni a lehetőségeket a pályázati kiírás alapján. Majd a 
fontossági sorrend mellett egy sürgősségi sorrendet kell felállítani a testületnek, mert az 
nem működik, hogy van 10-15 pályázat kiírva és mindegyikre pályázunk, mert el sem 
tudom képzelni, hogy mind a 15 pályázat nyerni fog. Számítani fog, hogy ki mikor adja 
be a pályázatát, mert gyorsított ütemben fog menni és sokan lemaradhatnak róla. Még 
egyszer hangsúlyozom, hogy a sürgősségi sorrendet állítsátok fel. Majd konzultáljatok 
olyan szakemberrel, aki ezt a pályázatot meg tudja írni. Fontos, hogy olyan embert 
válasszatok, aki végig is tudja vinni a pályázatot és érti a dolgát.  
 
V a r g a    Gusztáv  Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Voltunk Szarvason egy konferencián, ahol elhangzott, hogy ez egy folyamatos program 
lesz, és én is az óvatosságra intenélek benneteket, hogy jól átgondolva, fontossági 
sorrendet felállítva, sürgősségi sorrendet figyelembe véve, mi az amivel meg tudtok 
birkózni, figyelembe véve, hogy a megadott összegbe bele fér-e a megvalósítás, - így 
leadni a pályázatot. Kérdezném a referenseket, hogy tudnak-e valamit arról, hogy az 
előkészítés költségeire, vagy a lebonyolítás költségeire lesz-e fedezet. Azt mondtátok, 
hogy a bm-eshez hasonló, akkor ebből az következik, hogy erre nem lesz nagyon forrás. 
Tehát erre is gondoljatok, amikor a költségvetést tervezitek. Ti azt is tudjátok, hogy mi 
alkalmazunk egy területfejlesztési menedzsert, aki most elsősorban civil szervezetek 
pályázatait készíti elő, lakosságnak, őstermelőknek segít bizonyos pályázatokban, de ha 
ő szükséges számotokra, akkor a munkakörét tudjuk változtatni és a segítségetekre tud 
szolgálni. Szeretném még a Feriéktől kérni, - nagyon örülök a kistelepülések 
lehetőségének és használjátok is ki - de az 5000 fő feletti települések már a korábbi 
években is kimaradtak a fejlesztési projektekből, és ezekre nekünk is szükségünk volna, 
nincs ilyen pályázat kiírva, és ha a tervezőmunka folyik, legyen nekünk is lehetőség 
pályázni.  Örülünk is, és szorítunk is persze, hogy a kistelepülések minél több forrást el 
tudjanak hozni.  
 
K r a s z k ó   Mihály térségi referens: Válaszolnék a kérdésre. A kormányzat és a 
szaktárca pontosan tisztában van a kistelepülések költségvetése szűkös, így arra 
helyezte a hangsúlyt, hogy mind a programnak a kidolgozása, mind a megvalósítása a 
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települések számára ne ráfizetéses legyen, tehát nagy valószínűsítéssel el fognak 
különíteni erre egy bizonyos összeget.   
 
G a l l ó   Ferenc térségi referens: A fejlesztési munkacsoporton biztosan fogunk a 
kisvárosok helyzetére is gondolni. Miket fogunk beletenni, azt még nem tudom, mert 
kidolgozás előtt állnak.   
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Nem ünneprontóként, de szeretném 
elmondani, hogy a Calendula Szövetség elnöksége folyamatosan látja, hogy mekkora 
összeggel gazdálkodunk. Most több mint 10 millió forintunk van. Csak egy-két dologra 
költöttünk. Ha bizakodunk abban, amit a Misi mondott, hogy lesz majd keret 
elkülönítve, az nagyon jó, de az vélhetőleg csak akkor lesz, amikor meglesz a határozat. 
Azt megelőzően még nem tudjuk. Vagy lesz, vagy nem lesz. A LEADER-rel aláírtunk 
egy szerződést, mely szerint elég komoly összeget kér és így megfontolandó. A 
Calendula Szövetség a tietek, ti fizettek tagdíjat és itt szeretném megjegyezni, hogy 6 
olyan önkormányzat van, aki 1 millió forint feletti tagdíjjal tartozik. Kistelepülések, 
2000 fő alattiak, de nem volna baj, ha a legalább a 15 vagy 16 vagy 17-es évbe 
belefizetnének, főleg úgy, hogy év végén kaptatok működésképtelenségre támogatási 
összegeket. Ez a szervezet kidolgozta a Calendula terv 1-et, volt, aki ennek nyertese lett 
és volt aki nem. Többen vannak azok, aki nyertesei lettek a lehatárolásnak. Ez pénzből 
működött, meg tudtuk valósítani, és nem gondolnám, hogy erre már nincs szükség, és 
ezt elengedhetjük. A szövetség a rendelkezésetekre áll. A Feri és a Misi is 
segítségetekre van, hiszen rendelkeznek olyan információkkal, melyek segíthetik a 
pályázat sikerességét, és nem beszélve a tapasztalatukról.  
 
F e j e s   Róbertné Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: Az 
Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsával a Magyar Falvak Program 
pályázati lehetőségeiről szóló tájékoztatót elfogadtatta.  

 
 

V a r g a    Gusztáv  Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Megkérem a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának tagjait, 
hogy aki a tájékoztatóval egyetért, azt kérem, kézfelemeléssel jelezze.   
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 18 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: „Magyar Falvak” Program pályázati lehetőségeiről tájékoztató elfogadása  
 

4/2019. (I. 17.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa dönt arról, hogy a Jövőkép Szövetség által 
megalkotott és a már ismert Calendula Terv aktualizálása 
során létrejött és bemutatott Calendula Terv 2-őt 
elfogadja, a Magyar Falvak Program pályázati 
lehetőségeihez történő illeszkedést megfelelőnek tartja és 
támogatja.   

 
Határidő: értelem szerint 
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Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Békés Takarék Dél-Békést érintő 

tervezett intézkedései 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv Dél-Békési Kistérség 

Többcélú Társulásának elnöke  
 
 
F e j e s   Róbertné Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Átadom a szót Varga Gusztáv elnök úrnak.  
 
V a r g a    Gusztáv  Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy kaptunk egy levelet a takarékból, amit 
felolvasnék. 
 
„Tisztelt Fejes Róbertné Asszony! 
  Tisztelt Varga Gusztáv Úr! 
 
A Békés Takarék Szövetkezet köszönettel megkapta az e-mailen 2019. január 14-én 
érkezett meghívójukat. Tájékoztatom Önöket, hogy személyes megjelenéssel nem 
tudom megtisztelni rendezvényüket, egyéb elfoglaltságaim miatt. 
 
Az Önök által levelében leírtakkal kapcsolatban, az alábbi helyzetelemzést tekintjük 
helytállónak:  
 
A Békés Takarék Szövetkezet, egy pénzügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozás. Mint 
ilyen, szigorú törvényi szabályozási környezetben, tulajdonosai felé az üzleti 
racionalitáson alapuló és gazdaságos működéssel felel. A hosszútávú stabil 
működésbiztosítása, a veszteséget termelő tevékenységek, illetve kirendeltségek 
fenntartását időben és volumenben egyaránt korlátok közé szorítja.  
 
Az Önök által felsorolt problémákat mi is fontosnak és meglévőnek látjuk. 
 
A többi pénzintézettől eltérően tett erőfeszítéseink, mellyel – dacolva a piaci 
törvényszerűségekkel – kísérletet tettünk a szóban forgó kirendeltségek legalább 
nullszaldós működésének eléréséhez, rendre kudarcba fulladtak.  Az esetek többségében 
még a települések Önkormányzatai is más pénzintézetnél vezették/vezetik a számláikat, 
melyet mi kénytelenek voltunk jelzésértékűnek tekinteni, céljaink és szándékaink 
támogatottságát illetően.  
 
A Békés Takarék Szövetkezetnek a jelenlegi helyzetben nem lehetősége és nem 
felelőssége, hogy a tárgy kirendeltségek működési veszteségeit tovább finanszírozza. 
 
A Békés Takarék Szövetkezet a jelzett kirendeltségek üzleti tevékenységének 
áthelyezésével, illetve csökkentett nyitva tartásával kapcsolatos döntését fenti 
helyzetben és felelősségének tudatában hozta meg.  
 
Kérem fenti tájékoztatásom szíves tudomásul vételét! 
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Tisztelettel: Zsibrita Lászlóné, elnök-ügyvezető” 
 
A Dél-Békési Kistérség Társulási Tanácsa március 9-én meghallgatta az átalakulásokról 
a Békés Takarék Szövetkezet vezetőit. Ekkor két határozatot fogadtunk el, melyben 
megfogalmaztuk, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy a fiókok minden településen 
megmaradjanak, valamint kértük, hogy fontos döntéseik előtt a társulásunk képviselőit 
hívják meg az igazgatóság üléseire. Váratlanul ért így bennünket az a hír, hogy több 
fiók bezárásáról döntött a bank, melyről levélben és személyesen tájékoztatták a 
lakosságot és a település vezetőit. A tájékoztatás kapcsán fordult hozzánk Dr. Varga 
Lajos Dombegyház polgármestere, hogy rendkívüli társulási ülés keretein belül 
beszéljünk a kialakult helyzetről. Mellékletben elküldtem Zsibrita Lászlóné levelét és 
Nagybánhegyes válaszát. Kérem, mondjátok el a tapasztalatokat, véleményeket illetve a 
hogyan tovább kérdésre adott válaszaitokat.   
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Összefoglalnám. Az ülésen volt egy 
mondata, melyben az egyik szava úgy hangzott, racionalizálás. Felkaptuk többen is erre 
a szóra a fejünket és megkérdeztük, hogy ebbe benne van az is, hogy több embert 
elbocsátanak? Erre a válasz az volt, hogy nem tudja, majd a helyi igazgatóság fogja ezt 
eldönteni, majd Budapest fogja ezt jóváhagyni. Nagyszerű. Ki a helyi igazgatóság? 
Hányan képviseltetik magukat a helyi igazgatóságban a mi térségünkből, a kevermesi 
térségünkből? Hány fiókunk van? Válasz: Nem tudom. Mellébeszélés volt, ami nekem 
már akkor lejött. A kommunikációjukból, amit a sajtóban is közöltek, az elnök – 
igazgatóasszony szlogenje: A Békés Takarék Szövetkezet ars poeticája helyben a 
megoldás. Ez 2017. 12. 06. Gondoltuk, hogy egy nagyon komoly ember, aki mégis 
Budapestről ki lett választva, az egész megyében ő a legjobb és legmegfelelőbb ember, 
akkor vélhetőleg csaknem beszél mellé. Bíztunk benne, azt mondták, hogy egyeztetni 
fognak. Abba pedig nem megyek bele, hogy Nagy Béla polgármester úr azt mondta, 
hogy az elmúlt 24 év alatt egyetlen egyszer sem kereste meg őt a Takarék Szövetkezet 
hogy szeretnék maguknak egy projektet vagy bármi mást lefinanszírozni és szeretnék 
magukkal együtt működni. És most odacsapták az arcunkba, hogy az önkormányzatok 
nem náluk vezetik a számlájukat. Akkor Varga Gusztáv elmondta, hogy éves szinten 
több milliárdos pályázat fut ár rajtuk, csak azért, mert segíteni szerettük volna a 
Kevermesi Takarék Szövetkezetet. Azt mondták, hogy a párbeszédben hisznek, helyben 
a megoldás, együtt akarnak működni, tisztességen alapuló és stb. Egy csomó szép szó, 
akkor azt gondolom, hogy az a legtisztességesebb, ha kommunikálnak és valóban jó 
kapcsolatot akarnak a helyi vezetőkkel, vállalkozókkal, intézményvezetőkkel. Aztán azt 
hallottam, hogy nemhogy nem tartottak fent kapcsolatot, hanem egyszer csak 
bejelentették a bezárási szándékukat. Azt mondják, hogy a döntést helyben hozzák, de 
mi nem vagyunk ott. Többször jeleztük, hogy szeretnénk ott lenni, hogy elmondhassuk 
az érveinket. Aláírásgyűjtés van, de nem tudjuk kinek odaadni, mert nem állnak velünk 
szóba. Nem erről volt szó. Azt tanácsoltam Varga polgármester úrnak, hogy írjunk 
levelet, - ami hozzáteszem, nagyon jól össze van szedve - és kezdeményezzünk 
párbeszédet. Vonják ezt vissza, mert nem egy Békéscsabáról beszélünk, ahol legalább 
30 db bankfiók van. Közmunkások, nyugdíjasok vannak, és mennyi polgárőr kell akkor, 
ha készpénzben fog jönni a nyugdíj. Pont ez volt a lényeg, amikor a kártyákat 
bevezették. Ez a közbiztonságra is kihat. Ezt a szövetkezetet ti alapítottátok meg, mai 
50-60 éves emberek. És egyszer csak elveszik ezt a lehetőséget a megkérdezésünk 
nélkül. Csak bejelentették, tényként közölték és semmiféle kompromisszumra nem 
hajlandóak, így nem is csodálkozom, hogy Varga polgármester úr fel van dúlva. 
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Példának tudom felhozni azt, amikor Pusztaottlakán akarták a postát bezárni. Fogadott 
polgármesterként a posta igazgatója és átbeszéltük. Elmondta, hogy vesztesége. 
Kérdeztem, mennyivel? Felajánlottuk a helyiséget, nem kell fizetni áramot és fűtést, 
akkor megoldható, hogy ne zárják be? Igen, mert akkor nullás a hiány. Rendben, 
megoldottuk a problémát. Ez egy párbeszédnek volt köszönhető. Most nem állnak 
velünk szóba. Ha jól tudom a Kevermesi 13 bankfiókból, most 8-at bezárnak és a másik 
5-nek sem tudjuk a sorsát. Azok a települések vannak nagyobb bajban, ahol másik 
bankfiók nincs. Még a határozatunkra sem válaszoltak, hogy tárgyalni fogjuk vagy 
megfontoljuk vagy meghívjuk a kistérség elnökét vagy a polgármestereket és 
átbeszéljük. Legalább mondanák meg, hogy mennyi veszteséget termel. 32 000 Ft-ot 
vagy 320 000 Ft-ot? Tudjuk kezelni? Tudunk segíteni? Szeretnénk megmenteni ezeket, 
nekünk nincs más célunk. Ez a mienk volt. Az anyáink és apáink építették, szövetkezeti 
tagok voltak. Van egy adatom. 2016-ban 746 tagja volt a Kevermesi Takarék 
Szövetkezetnek. Nem ügyfele, annál sokkal több. A Gádorosi Takarék Szövetkezetnek 
246 tagja volt. Hozzáteszem ugyanebben az évben a saját tőkéje Kevermesnek 608 
millió volt, míg Gádorosnak 480. Mindenben sokkal jobb és jobb minőségű Kevermes. 
Sokkal hatékonyabb munkát végzett Kevermes. Ki dönt azok feje fölött, akik egyébként 
jól végezték a munkájukat? Minden kimutatásban rosszabb a Gádorosi, mint a 
Kevermesi. A mi nagyszüleink rakták ezt össze, az ő betéteikből tudott fejlődni és most 
meghallgatni sem akarnak bennünket. Nem akarnak szóba állni velünk. Szerintem 
ennek az igazgatóságnak mégis csak írjunk levelet, hogy márciusban jeleztük és kértük, 
hogy ne zárják be. Választ sem kaptunk, csak most, hogy nem jönnek el.  
 
Dr. V a r g a   Lajos Dombegyház polgármestere: Úgy gondolom, hogy az itt lévő 
sajtónak is hírt kell adnia róla. Bevitték az aláírásokat, de visszaküldték, mert azok nem 
tagok. Amiért javasoltam összehívni az ülést az az, hogy más települések nevében én 
nem nyilatkozhatom. Viszont tudtam, hogy más településeket is érint. Lehet, hogy így 
sem érünk el sikert, de amit kaptunk tegnap délután levelet, az nem elfogadható. Én 
írtam egy válaszlevelet, amit megkapott mindenki. Álláspontom most sem más, mint 
volt december 17-én. Feltettem a kérdéseimet és a mai napig nem kaptam rá választ. 
Arra sem kaptam választ, amikor megkérdeztem, hogy mennyi ügyfele van nálunk a 
takaréknak. Nem kértem név szerint, nem voltam kíváncsi rá, hogy mennyi pénz van a 
számlán, milyen gazdasággal. Csak az ügyfélszámra 3 településen. Azt mondták, hogy 
menjek be az Andrássy útra, mert nekik tilos közölni mennyi ügyfél van. Elutasítottak 
azzal is településvezetőt aláírással, hogy nincs is ennyi tag, miért vitt be ennyit. Így van, 
de egy betétes, egy ügyfél Dombegyház tekintetében 3,4 személyt érint egy családban. 
Lakosságunk 2200 fő körül van. Mindenkit érint. Gyereket, vagy azt a lakost, akit pl én 
vittem be az orvoshoz és utána vittem el a szövetkezethez, hogy pénzt vegyen fel, mert 
ki kell váltani a gyógyszert, érinti a bentlakásos időseket, akik ott takarékoskodnak, 
érinti a vagyon – és közbiztonságot, mert nem a párna alá dugdossák a pénzüket. Több 
ezer ember van a járás területén, akit ez negatívan érint. Engedjék meg, hogy idézzek: 
 
„Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit, Magyarország 
fellép az erőfölényben való visszaéléssel szemben és védi a fogyasztók jogait.” 
 
Egy szolgáltatás is fogyasztás. Ez egy pénzi szolgáltatás.  
 
„Mindenki felelős önmagáért, képességei és lehetőségeinek köteles az állami és közös 
feladatokhoz hozzájárulni.”  
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„Magyarország elismeri az ember alapvető és közösségi jogait.” 
 
A következő pedig utalás a tegnapi arcátlan levélre, ami gyalázat: 
 
„Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez, emberi 
méltósághoz, életének, vagyonának biztonságához. Minden embernek joga van a 
törvény szerint személye, illetve tulajdona ellen intézett közvetlenül fenyegető jogtalan 
támadás elhárításához.” 
 
Magyarország Alaptörvénye! Nem tudom kellő felháborodásomat kifejezni, hogy még 
szóra sem méltatják válaszra az embert. Ez még most sem bank, erre a szövetkezeti 
törvény vonatkozik. Milyen jogon és kik hatalmazták fel őket, hogy összeüljenek és 
Budapestre ilyet terjesszenek elő. Sőt még azzal sem vannak tisztában, hogy az épület, 
amiben vannak nem az ő tulajdonuk. Kérdeztem mi a tervük vele. Azt mondták eladják. 
De nekik csak örökös bérleti joguk van rá, nincs tulajdonukban. 75 óta ők bérleti díj 
nélkül erre a funkcióra működtethetik. Mi fizetjük a villany és gázszámlát is. Mindent. 
Felújítás kapcsán sem kellett kikérni a véleményüket, mert nem tulajdonosok benne. Ha 
egyedül maradok is, akkor sem fogom ezt elnézni. Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak.  
 
S ó d a r n é   Varga Gyöngyi Magyarbánhegyes polgármestere: Abban a helyzetben 
vagyok, hogy sikerült beszélnem a Kézi Zoltán ügyvezető úrral. Tájékoztatott arról, 
hogy nyilván a szabályzatuk alapján működnek és az igazgatótanács előterjesztette a 
döntést, aminek az értelmében meghozták a döntést, hogy a takarékfiókok bezárásra 
kerülnek. Mi nem vagyunk tagok és kérdezem, hogy van e jogalapunk, hogy ezt kérjük. 
Kérni kérhetünk, de nem biztos, hogy fogunk kapni. Egyetértek azzal, hogy a 
lakosságot maximálisan negatívan érintette a fiókok bezárása. Elmondták, hogy minden 
egyes küldött igennel szavazott. Azt gondolom, hogy a tagok és részvényeseknek 
kellene visszahívnia a küldötteiket és számon kérni, hogy mi alapján döntöttek így. Kézi 
Zoltán azt is elmondta, hogy a takarékfiókok száma ma Magyarországon többszöröse a 
bankfiókok számánál. 2016. év végétől kezdték bezárni a fiókokat. Érzek abban 
felelősséget, hogy a társulás elnöke – lehet, hogy neked is kellett volna közelíteni a 
takarékhoz – mert akkor lehetett volna rálátásunk, hogy a tervek ezek. Egy olyan 
koncepciót vázoltak fel, ami alapján tud működni a takarék, tehát a fedezet és az 
üzemeltetés. Megértem Varga polgármester úr kollegám felháborodását, mert a vidéki 
polgármesterek egyszemélyben felelősek a takarékfiókok bezárásáért , de még azért is 
ha felkel a nap és ha lenyugszik a nap. A vidéki polgármestereket mindenért falhoz 
állítják. Mindenért felelősek vagyunk és ebben a helyzetben lehetőség van arra is, hogy 
írjunk a Vida Józsefnek. Ő a takarék bankigazgatója. Neki van jogköre eljárni, hogy 
esetleg ezeket a fiókokat kinyittassa. Bár ha figyelembe vesszük, hogy Heves megyében 
is megtörténtek a bezárások, és ha jól tudom 40 fiókot zártak be, akkor lehet, hogy nincs 
lehetőség kinyittatni. Én magam is szóban fordultam a társulás elnökéhez, hogy 
mindenképpen alakítsunk ki egy álláspontot, vagy lehetőségeinkhez mérten próbáljunk 
valami határozati javaslatot hozni, kéréssel élni. Itt békés megyében szerintem sem a 
Zsibritáné sem a Kézi úr nem tud olyan választ adni, hogy ezek a fiókok kinyitásra 
kerülnek.  
 
F e j e s   Róbertné Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Engem, mint Orosháza alpolgármesterét ez nem érintett, de Pusztaföldvárról 
megkerestek és onnan tudtam meg, hogy bezár a fiók, úgy, hogy Pusztaföldváron még 
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egy bankautomata sincs. Felhívtam a vezetőt és tájékozódtam afelől, hogy mi lesz a 
nyugdíjasokkal, vagy azokkal, akiknek nincs autójuk, hogyan fognak a pénzükhöz 
jutni? Közölték, hogy 2 évvel ezelőtt megkezdődött a fiókok bezárása, most kerül sor a 
pusztaföldvári fiók bezárására, és ha valaki pénzhez szeretne jutni, akkor jöjjön be 
Orosházára vagy Csanádapácára. Látta, hogy aláírást gyűjtenek a pusztaföldvári 
lakosok, de mivel nem állami cég, ezért hozhatnak ilyen döntést. Megkérdeztem azt is, 
hogy megoldható lenne – e, hogy legalább hetente egyszer kinyitna és ügyfélfogadást 
tartana, hogy az emberek felvegyék a pénzüket. Megkérdeztem azt is, hogy esetleg 
bankautomata kihelyezése szóba jöhet – e. Teljesen elutasítóak voltak. Erre 
mindenféleképpen megoldást kell találni, az érintettek mondják el javaslataikat, 
véleményüket.  
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: 500 db aláírással elmentem az ügyvezető 
úrhoz, amit a nagykamarási lakosság írt alá. Semmi bíztatót nem mondott számomra, 
majd küldött egy levelet, hogy egy mozgóbank el fogja látni a nagykamarási lakosokat 
heti egy alkalommal 6 órában. Az ügyfelek menjenek Nagykamarásra vagy 
Kevermesre. A közlekedés elég körülményes a környéken. El szeretném mondani, hogy 
Kétegyházán van egy gazdaköri fórum, és ők is megfogalmaznak egy hasonló 
tiltakozást, mert a nagykamarási gazdák ott vannak jelen. Arra kérem a 
polgármestereket, országgyűlési képviselőnket, hogy bárkihez, akihez lehet fordulni, 
tegyük meg. Tiltakozzunk, mert olyan településeken, ahol nincs másik bankfiók és még 
bankautomata sem, a teher az önkormányzatokra és a postára fog terhelődni. Az 
embereket mindenféleképpen hátrány fogja érni. Itt nem faluépítés, hanem rombolás 
történik.  
 
L e n g y e l   Zsolt Gerendás polgármestere: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 
megjelenteket. Hozzám is bejelentkezett a Takarék Szövetkezet. Akkor közölték, hogy 
február 15-én bezárják a fiókot. Pár pillanat múlva sikerült észhez térnem, és 
elmondtam, hogy Gerendás mezőgazdaság jellegű település, ebből adódóan az 
őstermelők jelentős számban vannak, jelentősen vannak számlavezetők is. Nekünk is 
azt mondták, hogy majd az ügyfelek átbuszoznak a csorvási takarékba. Nem 
nyugodtunk meg, mert a járatok elég ritkák. Ráadásul a banki ügyintézés 1-2 óra 
hossza, mindenkinek átvágta a napját, mert a visszacsatlakozás sem könnyű. Kértem én 
is, hogy lehetőségként gondolják át a ritkább nyitva tartás lehetőségét. Mondták, nem 
lehet. Próbáltam, hogy hívjuk össze a gazdasági szereplőket és centralizáljunk, hátha 
kapnak olyan lehetőséget a banktól, hogy őket válasszák. Ebbe sem mentek bele, még a 
lehetőségét is elvetették ennek. Nálunk is önkormányzati épületben működtette a 
Takarék Szövetkezet a pénzintézetet, - vizet, csatornát, villanyt és a fűtést is mi fizettük. 
Részesei voltak az energetikai korszerűsítésnek, tehát ahol tudtunk, támogattuk őket. 
Nálunk is azért nagy probléma, mert nincs másik. Én is csatlakoznék ahhoz a 
határozathoz, ahol elégedetlenségünket fejezzük ki. Kell egy megoldás, beletörődni nem 
tudok. Döntés előtt nem kerestek fel bennünket, hogy tárgyaljunk és megoldást találjunk 
a problémára, vagy tudunk e még mi is többet segíteni. Nálunk a gazdák is felmérték 
volna a helyzetet, tegyünk valamit, hogy ez az egyedülálló szolgáltatás megmaradjon a 
településen. Csak azt tudják mondani, hogy a döntés megszületett és végre fogják 
hajtani. Abban is egyetértek, hogy ennek közbiztonsági veszélye is van, mert az idős 
nyugdíjas nem fog naponta rohangálni a pénzért, egyben fogja felvenni és otthon 
elteszi. A betörések, lopások száma növekedhet. Szerintem is lehetne 
kompromisszumos megoldást találni. Köszönöm, ennyit szerettem volna.  
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G a l l ó   Ferenc térségi referens: Fel vagyok háborodva. Az eljárás méltatlan. Én még 
emlékszem, amikor 2002 évben a társaság nagy része OTP-s számlavezető volt és a 
legmagasabb szinten tartotta a banki költségeket, mert egyeduralkodó volt. Ekkor 
elmentem a K&H Balázs Lászlóhoz és elmondtam, hogy ennyi bankmozgás, tranzakció, 
ennyi kamat van és tegyetek egy ajánlatot. Tett Kevermes is és a K&H is. És mi történt? 
Az OTP átgondolta és a legjobb ajánlat alá ment. Én azt javaslom egyik részről – persze 
mindenképpen támogatjuk a határozatot, amit a Varga polgármester úr képvisel, bár 
nem vagyunk érintettek - keressük meg az OTP-t, K&H-t, keressék meg a gazdákat, 
számolják ki hányan vezetik a Takarék Szövetkezetnél a számlájukat, és kérjük meg az 
OTP-t, vagy K&H-t, hogy ahol bezárnak a fiókok tegyenek ki bank automatát, az 
ügyfelek pedig menjenek át a bankhoz. Nem fogunk tudni állami eszközökkel tenni 
semmit, mert magánvállalat. Nagyon világos, elmondták.  
 
S ü l i   Ernő Kunágota polgármestere: Amikor személyesen felkerestek, akkor 
nemcsak aggodalmamat, de tiltakozásomat is kifejtettem. Véleményt is alkottam a 
Takarék Szövetkezetről. Már többen is elmondták előttem, mi is válthattunk volna 
bankot, amennyiben olyan feltételeket biztosítanak. Elindultunk már egy pár évvel 
ezelőtt ebbe az irányba, ajánlatokat is kértünk, de nem adtak olyan ajánlatot, amivel 
jobb lett volna. Mi szerettünk volna élni a lehetőséggel. Egyetértek mindenkivel, 
egyetértek a kezdeményezéssel, és szeretnék kérni minden polgármestert, hogy ebben a 
problémában is lépjünk fel együtt, indítsunk el egy olyan folyamatot, ami lehetővé teszi, 
hogy ezt a jelenlegi formát javítaná. A válaszlevélre egy hónapot vártunk, bár már 
addigra a türelem elfogyott. Az előttem lévők is elmondták, hogy lehetett volna annyi 
gesztus, hogy a döntés előtt megkeresnek. Ha a Varga polgármester úr számítását 
figyelembe veszem, akkor a 2800 főből Kunágotán 2200 fő kapcsolatban áll a Takarék 
Szövetkezettel. Nagyon nehéz így beszélni és tárgyalni, hogy nincs jelen a másik fél. 
Mindenféleképpen társulok az indítványhoz és támogatom. Támogatom azt is, hogy a 
térségi vezetők kezdeményezzenek párbeszédet, és biztosítsanak egy személyes 
találkozást is a polgármestereknek.  
 
M a z á n   Attila Almáskamrás polgármestere: Mindenképpen csatlakozom én is, 
nagyon elszomorító ez a történet. Borzalmas, hogy egy hátrányos helyzetű térségben 
ilyen dolgok megtörténnek. Szerintem nem tehetik meg, hogy két térségi vezetőn 
keresztül térségi lakosokat semmibe néz. Nem gondoltam volna, hogy párbeszéd nélkül 
ezt megtehetik. Egyetértek Galló Ferenccel, hátha akkor észhez térnek, ha látják, hogy 
több ezer ügyfél elmegy és más bankot választ. A közlekedés sem megoldott nálunk, 
mert 2019-ben ott tartunk, hogy nincs közlekedés a településeinkről du. 3 óra után 
Mezőkovácsházára. Itt tartunk, ilyen településeink vannak. Pályázatoknál is minden 
esetben a Takarék Szövetkezetet választottuk. Nem mondhatják, hogy nem volt 
partnerség. De el sem jön, meg sem hallgat. Idézett a kollega az Alkotmányból és 
teljesen egyetértek vele, mert méltánytalan és megalázó, emberi méltóságot sértő. 
Köszönöm, ennyit szerettem volna.  
 
L a n t o s   Zoltán Kevermes polgármestere: Egy kérdést szeretnék feltenni, hogy egy 
olyan jól működő Takarék Szövetkezet, mint a Kevermes és Vidéke Takarék 
Szövetkezet, aki 18 kirendeltséget koordinál évtizedeken keresztül, és azok közül a 
szakemberek közül nem került be az igazgató tanácsba vagy a küldöttek közé senki, ezt 
teszik vele. Kevermest igaz még nem érinti ez az átalakulás, de csatlakozok én is 
javaslathoz, felháborodásomat fejezem ki. Mindenben partner vagyok, mert legközelebb 
mi is így járhatunk.  
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Dr. V a r g a   Lajos Dombegyház polgármestere: Szeretném még elmondani, hogy én 
még tegnap válaszoltam a levelükre, melyben közölték, hogy a mai ülésre nem tudnak 
eljönni egyéb elfoglaltságaik miatt. Leírtam, hogy döbbenetes és megalázó az a 
részvételt is elutasító válaszlevél és annak tartalmi magyarázó része. Aki polgármesteri 
feladatra szegődik, munkájának része az esetleges elutasítás is. E szolgálatért 
természetes, hogy nem várható el köszönet, de az gyalázat, mely a levél kapcsán ért 
mindannyiunkat, s nem elsősorban kinyilvánított véleményünk semmibe vétele, és ez 
számomra nem is lényeg, hanem inkább azoknak az embereknek a megalázása, akik a 
Takarék Szövetkezet megalapításával, anyagi eszközeik hozzáadásával hozzájárultak 
ahhoz, hogy akárkik is, senkiháziak is, úgynevezett Békés Takaréknál vezetői funkciót 
betöltsön 2019-ben és ezért sem jó szót, sem köszönetet nem kaptak. Köszönöm szépen, 
hogy meghallgattak. 
 
R a j o s  István Mezőhegyes alpolgármestere: Igaz, hogy minket nem érint, de itt 
vagyunk és ki kell állni közösen az ügy mellett. Úgy gondolom, hogy a kistérségi tanács 
mindig is kiállt a települések mellett minden helyzetben. Most is ezt kell tenni. 
Képviselő úrnak és mindenkinek, aki beletette a munkáját a Calendula 1 és Calendula 2 
tervbe, azon fáradoztak, hogy itt tartsuk az embereket és főleg a fiatalokat. Ezeknek a 
fiataloknak a legnagyobb része valamilyen szinten valamelyik pénzintézményre számol. 
Az az egy pénzintézet van, amely be akarja zárni kapuit. Meg kell érteni, hogy nincs 
más lehetőség és ha valamikor, akkor most közösen ki kell állni. A felháborodásom 
mellett meg kell fogalmazni a közös levelet. Visszatérve a közös munkára. Hát nem 
azért küzdünk, hogy itt maradjanak a fiatalok? hogy élhetőbb legyen dél-békés? Vannak 
nagyon jó biztonsági mutatóink, és azt mondják minden egyes településen, hogy 
egyébként alacsony a besurranó tolvajok száma, alacsony a lopások száma, alacsony 
egyébként a vagyon és személy elleni bűncselekmények száma, akkor ezzel nem ezt 
fogjuk növelni? Ezért dolgoztunk, hogy ez ne legyen. Ki kell állnunk az álláspontunk 
mellett. Köszönöm szépen.  
 
S z a r k a   Attila Árpádhalom polgármestere: Bár nem vagyunk érintettek ebben a 
problémában, mi Csongrád megyében vagyunk, de érintettek vagyunk a 
Takarékszövetkezetek általános problémájában. Ez nem egyforma. Nálunk ez picit 
jobban zajlott le. Ez alapvetően szerintem csak a vezető minőségének különbségéből 
adódik. Nálunk ezt a döntést egy évvel ezelőtt hozták meg, viszont nem zártak be 
jegyében sok takarékszövetkezetet nem szüntettek meg, hanem csökkentett idővel 
vannak nyitva. Eljött hozzánk a takarékszövetkezet vezetője, leültünk, megbeszéltük. 
Egyeztettük a számunkra is megfelelő időpontot a nyitva tartásra. Nekem az jön le 
ebből a problémából, hogy egyértelmű, hogy vezetői probléma, nem egy felülről 
generált dolog. Ezt a döntést szerintem túl későn hozták meg, más kiutat nem láttak 
belőle. Köszönöm szépen! 
 
Dr. N a g y   Béla Medgyesegyháza polgármestere: Tisztelettel köszöntöm a 
jelenlévőket! Egy elvi állásfoglalásom lenne. Bármely települést ér sérelem, azt 
gondolom, hogy erkölcsi kötelességünk a kistérség minden településének kiállni 
egymás mellett. A másik véleményem. Felhívnám a figyelmet arra, hogy még azt sem 
tudjuk, hogy ez a döntés a Békés Takarék szervezeti rendszerében törvényesen vagy 
jogellenesen született meg. Itt a tagok fordulhatnak a bírósághoz, hogy vizsgálja meg a 
született határozat törvényességét, mert a tagnak joga van írásban tájékoztatást kérni, 
hogy hogyan, milyen körülmények között, milyen határozattal hoztak döntést. Össze 
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kellene gyűjteni a jogaikban megsértett tagokat, a tagsági jogviszonyánál fogva ezen a 
két fórumon járjon el. Nekem komoly aggályaim vannak, hogy ezzel sincs minden 
rendben.  
 
V a r g a    Gusztáv  Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
A vitából én azt gondolom, hogy szolidárisak vagyunk a bajba jutott településekkel, 
felháborítónak tartjuk a döntést, azt, hogy nem egyeztettek a településekkel semmilyen 
területen, illetve féltjük a lakosságot, hogy hátrány fogja érni őket. Nagyjából tegnap 
megfogalmaztam egy határozati javaslatot, amit mi itt már átdolgoztunk, ezt megkérem 
képviselő urat, hogy olvassa fel. Ezt nem csak a Takarékszövetkezet részére küldjük 
meg, hanem amit többen is kértetek, a megyei vezetőknek is, az országos vezetőknek is, 
illetve javasoltátok még a minisztériumot is és az MNB bank számviteli felügyeletéhez 
is.  
 
S i m o n k a   György, országgyűlési képviselő: Akkor felolvasnám a határozati 
javaslatot, de én elküldeném a márciusi határozati javaslatot is az illetékes szerveknek, 
azért, hogy nehogy az legyen, hogy mi nem kezdeményeztünk párbeszédet. Mi oda 
meghívtuk, előadását meghallgattuk, kérdéseket tettünk fel, melyre nem kaptunk 
megfelelő válaszokat. Kértük, hogy tárgyaljanak velünk, erre javaslatot is tettem, semmi 
nem történt. Még szeretném elmondani, hogy készítettem egy összevágást a márciusi 
battonyai ülésről, már csak azért, hogy nehogy az legyen, hogy most kapunk észbe. A 
Takarékszövetkezet akkor azt mondta, hogy a döntést helyben hozzák meg, ezért azt 
gondolom, nekik kell címezni elsősorban a levelet. És ezt követően a többieknek, akiket 
felsoroltatok. 2017-ben a Takarékszövetkezet szlogenje az volt, hogy „Helyben a 
megoldás”. Ezzel szemben 23 helyen bezárják a megoldás lehetőségét. Az elnök 
asszony még azt is mondta, hogy „Az emberi hang a bizalom egymás iránt, a kölcsönös 
tisztelet lehet az alapja egy jól együttműködő ügyfél és takarék között”. Mi ezt nem 
tapasztaltuk az elmúlt időszakban. Szintén ő mondta: „Továbbra is emberi és még 
inkább professzionális pénzintézet lesz a Békés Takarék Szövetkezet a megye 68 
pontján azonos szolgáltatásokkal várjuk ügyfeleinket.” Konkrétan megígérte, hogy 
mind a 68 pontot meg fogja tartani. „Keressenek bennünket bizalommal, mert nem 
magunknak hoztuk létre a Békés Takarék Szövetkezetet, hanem önöknek, az 
ügyfeleinknek”. Ezt tesszük. De hiába hívtuk őket, nem jöttek el. Nem méltattak 
bennünket válaszra sem. Azt javaslom, küldjük el a levelet a márciusi határozattal 
együtt.  
Tehát a határozati javaslatunk: Az Orosházi/Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása 
dönt arról, hogy 
„1. A leghatározottabban elutasítja a Békés Takarék Szövetkezet azon szándékát, 

mely szerint egyeztetés nélkül a kistérség településein 2019. február 18-tól 
megszünteti a településükön ügyfélfogadási idővel működő Kirendeltségeket. 

 
2. Egyetért a településen élők felháborodásával, és elviekben támogat minden olyan 

kezdeményezést, amely arra irányul, hogy a településeken a kirendeltségek 
megmaradjanak, és a lakosok, intézmények, vállalkozások, őstermelők ellátási 
színvonala ne csökkenjen. 

 
3. A jövőben kerüljön kialakításra a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló 

együttműködés a lakosság és a takarékok között. Ennek érdekében kérjük, hogy a 
térségünk képviseletét ellátó küldöttek olyan személyek legyenek, akik valóban a 
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Békés megye déli részén működő fiókokat igénybe vevő ügyfeleket és tagságot 
képviselik. 

 
4. Felkéri Simonka György országgyűlési képviselő urat, valamint a Társulás 

elnökét, hogy járjon el az ügyben, hogy a Békés Takarék Szövetkezet 
kirendeltségeinek vezetőivel kezdeményezzen párbeszédet a fiókok megtartásának 
érdekében.” 

 
Azt gondolom, hogy ez így megfelelő lenne. 
 
 
V a r g a    Gusztáv  Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Megkérem a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának tagjait, 
hogy aki a határozati javaslattal egyetért, azt kérem, kézfelemeléssel jelezze.   
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 18 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Békés Takarék Szövetkezet kirendeltségeinek megszüntetése  
 

5/2019. (I. 17.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa dönt arról, hogy 
 
1. A leghatározottabban elutasítja a Békés Takarék 

Szövetkezet azon szándékát, mely szerint egyeztetés 
nélkül a kistérség településein 2019. február 18-tól 
megszünteti a településükön ügyfélfogadási idővel 
működő Kirendeltségeket. 

 
2. Egyetért a településen élők felháborodásával, és 

elviekben támogat minden olyan kezdeményezést, 
amely arra irányul, hogy a településeken a 
kirendeltségek megmaradjanak, és a lakosok, 
intézmények, vállalkozások, őstermelők ellátási 
színvonala ne csökkenjen. 

 
3. A jövőben kerüljön kialakításra a kölcsönös bizalmon 

és tiszteleten alapuló együttműködés a lakosság és a 
takarékok között. Ennek érdekében kérjük, hogy a 
térségünk képviseletét ellátó küldöttek olyan 
személyek legyenek, akik valóban a Békés megye déli 
részén működő fiókokat igénybe vevő ügyfeleket és 
tagságot képviselik. 

 
4. Felkéri Simonka György országgyűlési képviselő urat, 

valamint a Társulás elnökét, hogy járjon el az ügyben, 
hogy a Békés Takarék Szövetkezet kirendeltségeinek 
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vezetőivel kezdeményezzen párbeszédet a fiókok 
megtartásának érdekében.” 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Simonka György országgyűlési képviselő, 

   Varga Gusztáv elnök 
 

 
F e j e s   Róbertné Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: Az 
Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsával az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot elfogadtatta.  
 
 
B e j e l e n t é s e k  
 
 
F e j e s   Róbertné Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
Van-e valakinek bejelentése?  
 
Átadom a szót Varga Gusztáv elnök úrnak. 
 
V a r g a    Gusztáv  Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
A következők csak a mi Társulásunkra vonatkozik. Február 8-án lett volna a Társulási 
ülésünk, melynek egy napirendi pontja a 2019. évi költségvetés elfogadása. Nem 
akarom, hogy sűrűn legyenek Társulási ülések, március 8-án van a következő a 
gazdasági szervezetünk szerint nem késő akkor elfogadnunk a költségvetést. Tehát azt 
kérem mindenkitől, hogy február 8-án nem lesz társulási ülés, a március 8-i Társulási 
ülés napirendje kiegészül a februári ülés napirendjével. 
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 18 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 18 fő) 
Tárgya: Munkaterv módosítása  
 

6/2019. (I. 17.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa dönt arról, hogy A Társulás 2019. évi 
költségvetésének elfogadását leveszi a 2019. február 8-i 
ülése napirendjéről azzal, hogy annak megtárgyalását a 
márciusi soros ülése napirendjére tűzi.  

 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
V a r g a    Gusztáv  Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnöke: 
A korábbi Társulási ülésen elfogadtuk a kitüntetési szabályzatunkat, ennek érdekében  
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