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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2019. március 8-

án 10 órai kezdettel megtartott soros ülésén.  

 

 

               Az ülés helye: Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal  

                        földszinti tanácskozó terme  

 

 

Jelen vannak:    Varga Gusztáv  Mezőkovácsháza polgármestere  

  Dr. Nagy Béla   Medgyesegyháza polgármestere  

 Pál-Árgyelán Elvira  Pusztaottlaka polgármestere 

 Fehérné Andorka Ildikó Dombiratos polgármestere      

  Dohorné Szilasi Anikó Magyardombegyház alpolgármestere 

 Kun László   Kaszaper polgármestere  

 Lantos Zoltán  Kevermes polgármestere 

Borsodi János   Battonya alpolgármestere  

Magyar Zsolt István Kisdombegyház polgármestere 

Simondán Csaba  Almáskamarás alpolgármestere 

 Rajos István Mezőhegyes alpolgármestere  

  Urbán Ferenc József  Nagykamarás alpolgármestere  

 Restály László                Medgyesbodzás alpolgármestere 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

Farkas Sándor   Nagybánhegyes polgármestere 

Sódarné Varga Gyöngyi  Magyarbánhegyes polgármestere  

Vajda Norbert   Végegyháza polgármestere 

Süli Ernő    Kunágota polgármestere 

Dr. Varga Lajos    Dombegyház polgármestere 

 

Jelen volt még:  Simonka György országgyűlési képviselő 

                            Béni Attila Mezőkovácsházai Járási Hivatal hivatalvezetője 

                            Bontovics Krisztián bizottsági tag  

                            Szél Adrián Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület 

                            Krisztován Anna szakmai munkatárs 

                            Matuz Ádám Ifjúsággal Békés Megyéért Egyesület elnöke 

                            Szőke Péter ostorkészítő népi iparművész 

                            Földesi István megyei főépítész 

                            Gömöri Beatrix állami főépítész 

http://www.del-bekes.hu/
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                            Bálint Kornél Békés Megyei Kormányhivatal Kormány megbízotti 

kabinet kabinetvezetője 
 

V a r g a   Gusztáv elnök: Köszöntöm az ülésünkön megjelent Társulási Tanács tagjait, 

Simonka György országgyűlési képviselőt, Bálint Kornél Békés Megyei 

kormányhivatal Kormány megbízotti kabinet kabinetvezetőjét, Béni Attila 

Mezőkovácsházai Járási Hivatal hivatalvezetőjét, Dr. Szilbereisz Edit jegyző asszonyt, 

valamint a meghívott vendégeket.  

 

Megállapítom, hogy a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 18 

tagjából 13 fő jelen van. Sódarné Varga Gyöngyi Magyarbánhegyes polgármestere, 

Vajda Norbert Végegyháza polgármestere, Dr. Varga Lajos Dombegyház 

polgármestere, Farkas Sándor Nagybánhegyes polgármestere, Süli Ernő Kunágota 

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 13 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 

résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 

Tárgya: Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  

 

7/2019. (III. 8.) sz. TT. határozat 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Tanácsa a 2019. március 8-i soros ülésén készült 

jegyzőkönyve hitelesítésére Dr. Nagy Béla 

Medgyesegyháza polgármesterét megválasztotta.  

 

V a r g a    Gusztáv elnök: Javaslom 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 13 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 

résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 

Tárgya: Napirend elfogadása  
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8/2019. (III. 8.) sz. TT. határozat 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Tanácsa 2019. március 8-i soros, nyílt ülése napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

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

 

1.) A Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadása 

 Előadó: Varga Gusztáv elnök 

 

2.) A Társulás 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

Előadó: Varga Gusztáv elnök 

 

3.) Tájékoztató az Ifjúsággal Békés Megyéért Egyesület 

megalakulásáról és a Szövetség a Mezőkovácsházai 

Járás Ifjúságáért Civil Társaság tevékenységéről, 

terveiről (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Matuz Ádám elnök, Ifjúsággal Békés Megyéért 

Egyesület 

    

4.) A Kis-sárréti karikás ostor feltámasztásáról és a magyar 

értékké nyilvánításáról (szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Szőke Péter ostorkészítő népi iparművész 

 

5.) Beszámoló az EFOP 3.9.2 és az EFOP 1.5.3 projektek 

szakmai megvalósulásának helyzetéről (szóbeli 

előterjesztés) 

Előadó: Krisztován Anna szakmai munkatárs 

 

6.) Tájékoztatás a településképi szakmai követelményekről 

(szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Gömöri Beatrix állami főépítész 

 

7.) Tájékoztató a Békés Megye Területrendezési Tervének 

módosításával kapcsolatos önkormányzati feladatokról 

(szóbeli előterjesztés) 

Előadó: Földesi István megyei főépítész 

 

8.) Munkaszervezeti feladatok ellátására kötött 

Megállapodás módosítása 

 Előadó: Varga Gusztáv elnök 

 

9.) Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. 

üzletrészeinek megvételre felajánlása 

 Előadó: Varga Gusztáv elnök 

 

10.) A 2018. évi költségvetési határozat módosítása 

 Előadó: Varga Gusztáv elnök 
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III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztató Az Ifjúsággal Békés Megyéért 

Egyesület megalakulásáról és a Szövetség a 

Mezőkovácsházai Járás Ifjúságáért Civil 

Társaság tevékenységéről, terveiről (szóbeli 

előterjesztés) 

 

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Matuz Ádám elnök 

 

 

V a r g a    Gusztáv elnök: Matuz Ádám elnök úr nagyon sokat tevékenykedik azért, 

hogy a fiatalságot a Mezőkovácsházi Járásban és kitekintve kicsit Békés Megyében is 

megmozdítsa. Lehetőséget adtam számára, hogy a mai ülésen bemutatkozzon.  

 

M a t u z   Ádám Az Ifjúsággal Békés Megyéért Egyesület elnöke: Azért vagyok itt, 

hogy 2019. február 8-án bejegyzett „Az Ifjúsággal Békés Megyéért Egyesület” 

megalakulásáról másrészről, mint civil társaság a Mezőkovácsházi Járási Ifjúságáért 

tevékenységéről és terveiről adjak beszámolót. 

2015. kora őszén merült fel, hogy Mezőkovácsházán is indítsunk be egy Gyermek-, 

Ifjúsági Önkormányzatot.  

2016. során igyekeztünk a meglévő települési programokat színesíteni, önkénteseinket 

bevontuk a városi rendezvények megvalósításába, az önkéntesek körét igyekeztünk 

növelni a fiatalok körében. 2016. decemberében volt kettő nagyobb esemény. December 

10-én egy 60 fős gyermekeket és fiatalokat megmozgató csapatépítő eseményt 

valósítottunk meg, mely azóta is rendezvényeink alapja. 2016. októberében a 

Magyarország ENSZ Ifjúsági Küldötte első fórumát tartotta meg. Vodom András az 

illető, akit már azóta két másik küldött is követett.   

2017. október 14-én alapítottuk meg „Szövetség a Mezőkovácsházi Járás Ifjúságáért 

Társaságot„ civil társaságát. Kistérségi szinten jelenleg 39 önkéntessel dolgozunk 

együtt. Bővült az alapszabályunk, melynek a lényege, hogy dél-békés térségéből 

építsünk fel egy megyei szintű hálózatot, mely kulturális és ifjúsági rendezvényeket 

valósít meg. Célunk az önkéntes létszámunk bővítése, a motiváló tényezők növelése. 

Rövidtávú együtt gondolkodáslehetőségekről szólnék röviden. Célja az 

egyesületünknek, hogy települési csoportokat és ifjúsági kerekasztalokat hozzon létre. 

Később ezekből a helyi kerekasztalokból jöhetne létre egy kistérségi szintű 

érdekképviseleti szerv.   

A Gyermek, Ifjúsági Önkormányzat 1990-es években alakult ki. Azért hasznos az 

Ifjúsági Önkormányzatok működése, mert az ebben tevékenykedő fiatalokból olyan 

felnőtt fiatalok nőnek fel, akik már fiatalon elsajátítják a demokratikus működés 

alapjait, az ügyintézést megtanulják, a pályázat írást, a programszervezést. Mindig a 

helyi igényeknek megfelelően alakítják ki az alapdokumentumokat.  

Rövidtávú elképzelésünk a különböző oktatási ill. kulturális intézményekkel való 

együttműködés. Terveink között szerepel különböző kerekasztal beszélgetések, zenés, 

játékos, szórakoztató programok megszervezése, hagyományok felépítése. Az a cél, 

hogy azok az Ifjúsági Szervezetek, akik a helyi térségi vagy megyei kerekasztalokban 

részt vesznek, közösen dolgozzanak ki egy cselekvési tervet, egy koncepciót, melynek a 

végrehajtásában részt vesznek. Célunk pályázatok meghirdetése diákok számára, 

tehetségek felkutatása, különböző szakkörök megszervezése. Hosszabb távú célunk egy 

ösztöndíj program kialakítása, különböző gyermek- és ifjúsági napok megvalósítása.  
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V a r g a    Gusztáv elnök: Településvezetők mind szembesülünk azzal, hogy nehéz a 

fiatalokat összefogni egy-egy településen. Erre korábban láttunk egy jó példát, 

Kevermesen ezt a dolgot a Természetvédelmi Egyesület elég jól kezeli. Abban tudunk 

segíteni, hogy ha van a településünkön olyan aktív fiatal, akin azt látjuk, hogy hajlandó 

lenne munkát beletenni ennek a célnak az elérésébe, keressék meg Ádámot nyugodtan.  

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?  

 

Mivel nem volt, azért egy határozati javaslatot megfogalmaznék, miszerint ,, az IBM 

tájékoztatóját tudomásul vette a Társulási Tanács és annyit tudunk ígérni, hogy az 

ifjúsággal kapcsolatos előterjesztések tárgyalásához megfogjuk hívni az egyesület 

elnökét. 

 

Kérem, aki egyetért az általam megfogalmazott határozati javaslattal, szavazza meg.  

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 

résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 

Tárgya: Ifjúsággal Békés Megyéért Egyesület tájékoztatója  

 

9/2019. (III. 8.) sz. TT. határozat 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Tanácsa Az Ifjúsággal Békés Megyéért Egyesület 

tájékoztatóját tudomásul vette, az ifjúsággal kapcsolatos 

előterjesztések tárgyalásakor meghívásra kerül az 

egyesület elnöke. 

 

 

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Kis-sárréti karikás ostor feltámasztásáról és 

magyar értékké nyilvánításáról (szóbeli 

előterjesztés) 

 

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Szőke Péter ostorkészítő népi iparművész 

 

 

V a r g a    Gusztáv elnök: Szőke Péter ostorkészítő népi iparművész azt szeretné, hogy 

az általa bemutatandó sárréti ostor is később magyar értékké váljon. Ennek a menetét 

kellene segítenünk.  

 

S z ő k e    Péter ostorkészítő népi iparművész: 1999 óta készítek karikás ostort, mely 

készítését a Hortobágyon sajátítottam el Szabó Gábor hortobágyi csikós által, így Békés 

megyében visszakerült a hagyományos ostorkészítés, mellyel egyedül voltam az egész 

megyében, ami eredeti anyagokból készültek, annyira hogy én visszatértem az eredeti 

ostorberakás anyagihoz, a fa, a csont, a szaruhoz. Az első világháború után divatba jött 

a kaucsuk annyira, hogy most már műanyagból készítik az ostorok berakásait, 

különböző spray doboz kupakoknak a feldarabolását részesítik előnybe már a 

hortobágyi pásztorok is. Én ennek ellenében megpróbáltam szarulemezeket és csontokat 

keríteni, hogy ezeket kilapítva és felszeletelve alkalmassá tegyem az ostornyél 
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berakására. Közben Harangozó Imre néprajzkutató kapcsán feltűnt az hogy nemcsak 

Hortobágyon van karikás ostor, hanem Békés megye északi részén, Okány, Zsadány, 

Vésztő és más egyéb Kis sárréti területeken is volt ostorkészítés 1920-tól 1945-ig. Erről 

nagyon kevés írásos emlék maradt fenn. Az 1930-as években Madarasi László 

néprajzkutató Deák Sándoréknál járt és egy grafikust vitt magával, lerajzolták ezt az 

ostortípust. Linder László evangélikus lelkész figyelt fel Doboz és környékének 

pásztorművészetére. 1928. tájékán együtt pásztorkodott 12 pásztor Nagyantén orosi 

pusztán Deák Sándor mellett és az ostor eredetét igazából nem nagyon tudjuk, mert 

annyit jegyeztek meg belőle Madarasiék, hogy valószínű, hogy Csonka Bihar megyéből 

került át valahogy, valaki útján módján Békés megye területére. Ez a 12 pásztor kezdte 

el ezt az ostortípust készíteni, szinte egy szigetszerűen alakult ki ez a kis 

pásztorművészet, máshol ez hanyatlóban volt, amikor ez itt felvirágzott és tartott egy 

20-30 esztendeig. Utána, amikor ezek a pásztorok szétszéledtek az ország különböző 

területeire nem tudjuk, hogy ott készítettek-e ilyen ostorokat. Szekeres László egyik 

ostorát begyűjtötték Jász-Nagykun-Szolnok megyében de valószínűleg azt még itt 

készítette Békés megye területén. Hoztam egy hortobágyi karikás ostornyelet, ez tegnap 

lett kész. A hortobágyi ostornyelek majdnem mind formailag ezt a mintát mutatják, a 

nyél alsó része díszített, a felső részén kötözés van. Ennek ellenére a békés megyei 

karikás ostort mi Kis sárrétinek neveztünk el, de Madarasiék nehéz ostornak, Linder 

László viszont dobozi cifra karikásnak említi. Az is érdekes, amikor Linder leírja, hogy 

amikor ő 1935-ben megkérdezett több olyan pásztor embert, akik akkor olyan 70-80 

évesek voltak senki nem emlékezett, hogy látott volna ilyen berakásos karikás ostort. 

Tehát ez valahogy átjött Békés megyébe, itt felkapták ezek a pásztorok és úgy tűnt el 

sajnos, ahogy ők is. Ez egységet mutató, mind a 12 pásztornak az ostornyele ezt az 

egységet mutatta. Az ostorfejen a hortobágyi ostor 48 pillangójához képest, ezen 152-

160 pillangó van felkötve, kb. olyan harmada negyede, mint a hortobágyi ostoroknak, a 

két pillangó közötti részt is díszítik illetve a nyél többi részét is díszítik teljes mértékben 

és a nyél alján kialakítanak egy ilyen nagy tojásszerű gombot és ez jellemző az összes 

ilyen ostorra, amit mi Kis sárréti karikás ostornak említünk.  

Puju János barátom meghívására jöttem, ezt az ostortípust felterjesztettük a Békés 

Megye Értéktárába, ahol a Kulturális Örökség albizottság elutasította, mert szerintük ez 

nem békés megyei érték. Igaz, hogy sehol máshol nem található meg ez az ostortípus 

csak Békés megyéhez köthető. Az volt a kifogás, hogy azért nem lehet Kis sárréti ostor 

néven befogadni, mert Gerla, ahol Hégely Mihály lakott az nem a Kis sárrét része. De 

attól még Hégely Mihály Kis sárréti ostort csinált, hogy ő hazaköltözött onnan Gerlára. 

Ezt megcáfoltuk és úgy gondoltam, hogy ha a megyei kistérségek összefogásával 

születne egy nagyobb beadvány, akkor remélhetőleg megtörne ez a befogadás 

képtelenség. Egyesületünk engem felterjesztett „A népművészet mester” címre. Ide 

felterjeszthető mindaz, akinek vagy egy életpálya modellje meg van már a 

népművészetben, vagy pedig egy olyan alkotást hozott létre, ami kimagasló és 

egyedülálló a maga nemében.  

Arra szeretném kérni Önöket, hogy támogassák azt a törekvést, hogy ebből az értékből 

békés megyei érték legyen, amit mi később próbálunk majd a felterjeszteni, hogy a 

Magyar Értéktárba is bekerüljön, mert jelenleg a hortobágyi karikás ostor már ott tart. 

Szeretném kérni Önöket, hogy engem és Egyesületünket támogassanak abban, hogy 

megkaphassam a „népművészet mestere” címet idén augusztusban. Doboz már 

befogadta a település értéktárába, Zsadány polgármestere ígéretet tett a befogadására 

illetve Okányon is napirenden van. 
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V a r g a    Gusztáv elnök: Nálunk Albertus László a Helyi Értéktár Bizottságnak az 

elnökhelyettese, aki elég aktívan nézi ezeket az értékeket és kértem nézzen utána. Ő 

még nem látta a dobozi Önkormányzat honlapján. 

 

S z ő k e   Péter ostorkészítő nép iparművész: 2016-os az utolsó adat.  

 

V a r g a     Gusztáv elnök: Valóban ez volna a menete, hogy valamelyik települési 

értéktárba belekerüljön, utána kellene a Megyei Értéktárba, majd mehetne a 

Hungarikumra jelölés felé. Térségi értéktár jelenleg nincsen. Nekünk települési 

értéktáraink vannak, ha elküldi az anyagot, akkor a mi Értéktár Bizottságunk ezt 

megvizsgálja és utána tesz javaslatot a Megyei Értéktár Bizottságnak arra, hogy ők is 

vegyék fel. Ugyanezt kérném az Egyesület javaslatáról, a Népművészet mestere címről. 

 

S z ő k e    Péter ostorkészítő népi iparművész: Ez viszont sürgős lenne, ugyanis 

március 31-e a leadási határidő.  

 

V a r g a   Gusztáv elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

R a j o s   István Mezőhegyes alpolgármestere: Javasolnám, hogy az egyesületet és a 

mesteri címet támogassuk. Hiszen minden olyan érték, amit fel tudunk lelni, kutatni az 

nem véletlenül ennyire fontos, hiszen ezért jöttek létre ezek az érték bizottságok is és ha 

van egy olyan egyesület vagy egy magánszemély aki ezt felvállalja időt, pénzt, energiát 

nem sajnálva megy utána és létrehozza ezt az értéket ezt mindenképpen támogatni 

kellene. Az értéktáron keresztül történő támogatás az úgy helyes, ha megjön az anyag és 

akkor az Értéktár Bizottságok visszaadják és akkor a következő ülésen erre sor kerül. 

 

V a r g a    Gusztáv elnök: Valóban az előadás is meggyőző volt, lehetett látni, hogy 

munka van a tevékenység mögött. Nyilatkozatot kellene kitölteni. Az alábbi határozati 

javaslatot fogalmazom, miszerint ,,A Társulási Tanács megismerte Szőke Pétert, 

ostorkészítő népi iparművésznek az eddigi tevékenységét és ezáltal támogatja az 

egyesület javaslatát, hogy Szőke Péter a”Népművészet mestere” címet megkaphassa.” 

 

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 

résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 

Tárgya: Szőke Péter ostorkészítő népi iparművész felterjesztése Népművészet Mestere 

címre 

 

10/2019. (III. 8.) sz. TT. határozat 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Tanácsa, mint a dél-békési települések polgármestereinek 

reprezentatív szerve, megismerte Szőke Péter népi 

iparművész, ostorkészítő tevékenységét. A Békés megyei 

pásztorművészet hagyományainak kutatásában és 

őrzésében, ezen belül a Kis-Sárrét pásztorművészete 

különleges tárgyi emlékének, a karikás ostornak a 

kutatásában, archaikus módon történő elkészítésében és 
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népszerűsítésében szerzett érdemeiért javasolja és 

támogatja Szőke Péter ostorkészítő népi iparművész 

felterjesztését a Népművészet Mestere címére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv elnök  

 

S z ő k e    Péter ostorkészítő népi iparművész: A formai követelményt, nyomtatvány el 

fogom küldeni.  

 

V a r g a    Gusztáv elnök: Amennyiben megkapjuk, hogy a dobozi Értéktár Bizottság 

mi alapján hozta meg a döntését akkor a négy települési Értéktár Bizottság megvizsgálja 

és a közös véleményüket előterjesztjük az áprilisi társulási ülésre.  
 
 

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadása 

 

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök 

 

 

V a r g a    Gusztáv elnök: 2019-ben is területfejlesztési feladatokat, az ügyeleti 

feladatokat és belső ellenőrzési feladatokat lát el a társulás. Bevételeink működési 

bevételekből, ezek a tagdíjak és a pályázatírás díjai, az Önkormányzatok belső 

ellenőrzési és orvosi ügyeletre adott átvett pénzeszközeiből valamint a pályázatokhoz 

kapcsolódó bevételekből és maradványokból tevődik össze. Legjellemzőbb kiadásaink a 

személyi juttatások, ez a bizottsági tagok és a pályázati munkatársnak a bérét jelenti, 

dologi kiadások és a munkaszervezeti feladatok ellátása valamint a tartalék. A 

költségvetésünk fő összege 210.884.000,-Ft. Az együttes bizottság bár a pénzügyi része 

nem volt határozatképes, de a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 

 

Megkérem a Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elnökét, ismertesse a 

bizottság álláspontját.  

 

M a g y a r   Zsolt Kisdombegyház polgármestere: A Területfejlesztési és 

Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően javasolja az 

elfogadását. 

 

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. 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 

résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 

Tárgya: Költségvetés 2019. évi elfogadása  
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11/2019. (III. 8.) 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 2019. évi költségvetéséről az alábbi határozatot 

alkotja: 

I. 

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, az Elnökségre, a Társulás 

munkaszervezetére, bizottságaira terjed ki. 

 

II. 
(1) A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2019. évi költségvetését 

210.884 ezer Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül: 

 
             98.467 e Ft költségvetési bevétellel 
           210.884 e Ft költségvetési kiadással   
                    -  112.417 e Ft költségvetési egyenleggel (hiánnyal),   

    ebből: 

                   -  112.417 e Ft működési egyenleggel 

                0 e Ft felhalmozási egyenleggel 

            112.417 e Ft működési célú belső 

finanszírozású (előző évi maradvány) bevétellel állapítja meg.  

 

(2) A Társulási Tanács a 2019. évi költségvetési egyenleg összegét -112.417 

e Ft-ban állapítja meg.  

 

(3) A Társulási Tanács a II. (2) pontban megállapított egyenleget az előző 

évi működési célú maradvány igénybevételével (112.417 e Ft) kívánja 

biztosítani.  

 

(4) A Társulási Tanács az általános célú tartalék mértékét 16.211 eFt 

összegben állapítja meg. 

 

(5) A Társulási Tanács a 2019. évi költségvetési bevételeket és költségvetési 

kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 

1. mellékletben, a 2019. évi bevételeket és kiadásokat feladatonkénti, 

pályázatonkénti bontásban a 2. mellékletben ezer Ft-ban állapítja meg. 

 

(6) A Társulási Tanács az önkormányzatok belső ellenőrzési hozzájárulásait 

és tagdíjait ügyeleti hozzájárulásait a 3. melléklet szerint állapítja meg. 

 

(7) A Társulási Tanács a felhalmozási kiadások előirányzatát a 4. melléklet 

szerint állapítja meg. 

 

(8) Az Áht. 29/A § szerinti kimutatást a Társulási Tanács az 5. melléklet 

szerint fogadja el. 

 

(9) A Társulás előirányzat felhasználási tervét a 6. mellékelt tartalmazza.  
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(10) A Társulási Tanács Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatainak 

bemutatását a 7. melléklet szerint fogadja el. 

 

III. 

Létszámkeret meghatározása 

 

A Társulási Tanács a Többcélú Társulásnál foglalkoztatottak létszámát az 5. 

melléklet szerint állapítja meg. 

 

IV. 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

(1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács 

Elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a 

munkaszervezet vezetője a felelős. 

 

(2) A Társulási Tanács éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja. 

 

(3) A Társulási Tanács a saját, ill. az átruházott hatáskörű előirányzat 

módosításokkal, valamint az állami támogatások év közben történő 

változásából adódóan a Költségvetési határozatát negyedévente, egyéb 

esetekben szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési beszámoló 

felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban 

meghatározott határidejéig módosíthatja. 

 

(4) A költségvetést érintő átruházott hatáskörben hozott döntésekről az 

Elnök, ill. az Elnökség köteles a döntést követő Társulási Tanács ülésen 

beszámolni. 

 

(5) Az általános célú tartalék felhasználása a Társulási Tanács kizárólagos 

hatáskörébe tartozik.  

V. 

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

 

(1) A költségvetés végrehajtását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. Az 

ellenőrzés tapasztalatairól a Társulási Tanács Elnöke a zárszámadási 

határozattervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni. 

 

 

VI. 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

(1) A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt és a munkaszervezet 

vezetőjét a Társulás költségvetésében elfogadott, előírt bevételek 

beszedésére, kiadások teljesítésére. 

 

(2) Ez a határozat az elfogadás napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. 

január 1-jétől kell alkalmazni. 
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Határidő: értesítésre azonnal   

Felelős: Varga Gusztáv elnök 

          Dr. Szilbereisz Edit munkaszervezet vezetője     

 

 

X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: 2018. évi költségvetési határozat módosítása 

 

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök 

 

 

V a r g a    Gusztáv elnök: A 2018-as év lezárásával az új költségvetés elfogadásával 

be kell fejeznünk a 2018. évi költségvetést ezért került elénk. Az előterjesztés bemutatja 

az utolsó módosítás óta történt változásokat. Ennek hatására a fő összeg 392.000.000,-

Ft-ra változott, a melléklet részletesen bemutatja a költségvetés végleges számait. A 

bizottság ezt is tárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni. 

 

M a g y a r    Zsolt Kisdombegyház polgármestere: A Területfejlesztési és 

Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően javasolja az 

elfogadását. 

 

V a r g a    Gusztáv elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 

résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 

Tárgya: Költségvetés 2018. évi módosítása 

 

12/2019. (III. 8.) 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 

költségvetéséről szóló 11/2018. (II. 09.) TT. határozatot az alábbiak 

szerint módosítja:  

1. A II. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2018. évi költségvetését 

391.708.150 Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel fogadja el, ezen 

belül: 

 
   387.971.000 Ft költségvetési bevétellel 
   391.708.150 Ft költségvetési kiadással   
                - 3.737.150 Ft költségvetési egyenleggel   

                -.3.737.150 Ft működési egyenleggel 

                     0 e Ft felhalmozási egyenleggel 

       3.737.150 Ft finanszírozási bevétellel 

                     0 e Ft finanszírozási kiadással 
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       3.737.150 Ft költségvetési hiánnyal  

      ebből: 

        3.737.150 Ft működési célú belső 

finanszírozású (előző évi pénzmaradvány) bevétellel állapítja meg. 

 

2. A II. (10) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A Társulási Tanács a költségvetési általános célú tartalékot 5.121.150 

Ft-ban, a céltartalékot 106.808.000Ft-ban állapítja meg.  

 

3. A határozat 1. mellékelte helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. 

 

4. A határozat 2. mellékelte helyébe jelen határozat 2. melléklete lép. 

 

5. A határozat módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is 

hatályban maradnak.  

 

Felelős: Varga Gusztáv elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulás 2019. évi közbeszerzési tervének 

elfogadása 

 

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök 

 

 

V a r g a   Gusztáv elnök: Mint ismert március 31-ig el kell készíteni. A terv 

készítésének időpontjában ismert 2019. évben lebonyolítandó közbeszerzéseket kell, 

hogy tartalmazza. Év közben ez módosítható. Most év elején nem ismerünk még 

lebonyolítandó közbeszerzést, ezért az üres táblát javaslom elfogadásra. A bizottság ezt 

az előterjesztést is tárgyalta, javaslatukat kérem, ismertessék. 

 

M a g y a r    Zsolt Kisdombegyház polgármestere: A Területfejlesztési és 

Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően javasolja az 

elfogadását. 

 

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. 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 

résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 

Tárgya: Közbeszerzési terv 2019. évi elfogadása 

 

 13/2019. (III. 8.) sz. TT. határozat 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Tanácsa a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése, 
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valamint a Társulás közbeszerzésekről szóló Szabályzata 

alapján a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 2019. 

évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 

tartalommal fogadja el. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 

 

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló az EFOP-3.9.2 és az EFOP-1.5.3 

projektek szakmai megvalósításának helyzetéről 

 

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Krisztován Anna szakmai munkatárs 

 

 

V a r g a    Gusztáv elnök: Mint ismert fut ez a két EFOP pályázat, amelyben hét-hét 

települési önkormányzat illetve a kistérségi társulás is részt vesz. Az 1.5.3-nak 

Mezőkovácsháza a konzorcium vezetője, a 3.9.2-nek Battonya a konzorcium vezetője. 

Sok feladatot oldottunk meg ezen 7 településen, de vannak olyanok is amelyek mind a 

18 települést érintik.  

 

K r i s z t o v á n    Anna szakmai munkatárs: A Kistérségi Társulás tagjai nyomon 

tudták követni a projektek megvalósulásának fejleményeit. Lassan több mint egy éve 

indultak a programok és amennyire lehetett megpróbáltuk a kistérség teljes területére 

kiterjeszteni a programokat illetve a projektekben elérhető szolgáltatásokat. Az 

1.5.3.60-as projekt ahol Mezőkovácsháza konzorciumvezető és 6 másik önkormányzat a 

partner, azoknak a programjai azért jellemzően a 7 településen valósultak meg. Nem 

olyan régen volt egy konzorciumi találkozó, ahol erről részletesen is beszéltünk. A 

3.9.2.25-ös projektről beszélnék egy kicsit többet, ami a kistérség egész területére 

vonatkozik azzal együtt, hogy Nagybánhegyes és Kaszaper pedig egy másik projektben, 

egy másik konzorciumban vesz részt. Ebből kifolyólag ezen a két településen a járáson 

belül nem nagyon valósulnak meg ilyen programok vagy ezek projektes programok 

hiszen párhuzamban halad a másik feladatellátás is. A Kistérségi Társulás részvétele 

okán lehetőségünk van arra, hogy a járás egész területére kiterjesszük az ingyenes 

szolgáltatásokat. Így most két fontos dologról tudunk beszélni. Az egyik még a 

képzések lehetősége. A helyi szakemberek számára helybe hozzuk a képzési 

lehetőségeket mind a humán közszolgáltatás területén dolgozóknak mind pedig az 

óvodapedagógusok számára és civil szervezetek felé is nyitottunk az ingyenes képzési 

lehetőségekkel. Még három képzés vár indulásra, amelyekhez még lehet csatlakozni. 

Ezek a képzések úgynevezett Blended képzések, ami azt jelenti, hogy általában van egy 

négy órás kontakt előadás ahol a szakember nyilván nemcsak az online felület 

használatát mutatja meg, hanem a képzés első tananyagát is biztosítja a résztvevők 

számára, majd pedig egy 16 órás online felületen végezhető képzési anyag, amelynek a 

végén vizsga van és a vizsga végén pedig tanúsítványt kapnak a résztvevők. A 

tanúsítványok átadására szeretnénk egy ünnepi alkalmat, mert már ott tartunk, hogy 

lassan 200-t közelíti a tanúsítvánnyal rendelkezők száma a képzések okán. A projektek 

elvárása szerint hozzuk azt az indikátorszámot, amire szükség van a teljesítéshez. Tény, 

hogy folyamatában át kellett dolgozni a szakmai terveket, programokat, hogy 

alkalmazkodni tudjuk az igényekhez ill. lehetőségekhez. Ez a képzéslehetőség szinte 

valamennyi település számára rendelkezésre áll. Ajánlanánk olyan önkormányzatok ill. 



 14 

önkormányzati intézmények ill. helyi civil szervezetek figyelmébe is ezeket a 

lehetőségeket, akik esetleg még nem éltek az ingyenes képzés lehetőségével.  

A másik nagyon fontos témakör pedig az hogy a projekt keretében a térségből 280 

fiatalnak tudunk ösztöndíjat biztosítani nyelvtanuláshoz és LCDL vizsga szerzéséhez, 

tehát egy informatikai alap képzettség megszerzéséhez és ez is vonatkozik 16 település 

fiataljainak tudja nyújtani a konzorcium ezt a lehetőséget. Hiszen a résztvevő 

önkormányzatok egy olyan közös ösztöndíjprogramot alapítottak, amelyek nyitottak a 

többi település felé is. Az ösztöndíjprogram meghirdetésére a következő hónapban kerül 

sor. Természetesen akkor majd szeretnénk egy részletesebb tájékoztatást is nyújtani. 

Azt már tudjuk, hogy a Minisztérium nem enged abból, hogy hátrányos helyzetű 

fiatalok kaphassák kizárólag az ösztöndíj támogatást, viszont életkor kötöttségünk 

nincs.  

 

V a r g a    Gusztáv elnök: Kezdetben arról volt szó, hogy amikor a projekteket 

elindítottuk, hogy a 7 település a konzorciumi partner, az meg volt határozva a 

pályázatban, de az egész járás területén valósítjuk meg a programokat és menetközben 

derült ki, hogy egyes programelemeket csak a 7 településen tudjuk megvalósítani. 

Sikerült a képzéseknél és az ösztöndíj programnál akkor kitekintést megtennünk. Az 

ösztöndíj programról majd később beszélünk.  

A már elvégzett képzéssel is pályázhat? 

 

K r i s z t o v á n    Anna szakmai munkatárs: Az ösztöndíj vonatkozásában projekt 

időszakban megszerzett vizsgák számítanak, gyakorlatilag 2018. január 1-től vizsgát 

szerzett fiatalok pályázhatnak az ösztöndíjra mind LCDL mind a nyelvvizsgában. Az 

egy fontos kitétel lesz, aki már igénybe vett ösztöndíjat más forrásból, az innen a 

projektből nem kaphat.   

 

V a r g a    Gusztáv elnök: Tehát majd az lesz a kérésünk, hogy 2H-s és 3H-s fiatalok 

lehetnek azok, akik ebben a pályázatban részt vesznek és akkor ezeknek a 

felkutatásában, toborzásában kérünk segítséget. A legfontosabb feladatunk, hogy a 

képzések egy része lezáruljon március 22-ig. Elmondanád a polgármestereknek, hogy 

most mi volna az a 3 vagy 4 melyre jelentkezni lehetne azokról a településekről is, akik 

nem a 7 konzorciumi partnerek között vannak. 

 

K r i s z t o v á n     Anna szakmai munkatárs:  Battonyán indul a hétfői nap folyamán 

egy érzelmi intelligenciaképzés, ez a hivatalban. Tervezünk Medgyesegyházára egy 

stresszkezelés képzést, de nem kaptam túl bíztató híreket. Mozgásszervi elváltozások 

megelőzése képzést szervezünk Kovácsházával, népi játékok képzés van még tervben és 

közösségépítés élmény pedagógiával. Ez a 4-5 képzés a jövő héten indulna, most már 

szoros lesz a határidő.  

 

V a r g a    Gusztáv elnök: Van egy négy órás kontakt, megismerjük a felületet, egy pár 

anyagot bemutatnak. Majd a maradék 16 órát otthon a számítógépen kellett elvégezni, 

és a vizsgát is ott kell letenni, tehát nem teljesíthetetlen a képzés.  

A mozgásszervi elváltozások elsősorban kis gyerekekkel foglalkozó személyeknek lehet 

fontos, bölcsödében, óvodában dolgozóknak, védőnőknek, akik gyakran kerülnek 

kontaktusba kis gyerekekkel és a gyermekkori mozgásszervi elváltozásokat, ha időben 

észre veszik akkor jó eséllyel a szakemberek meg tudják ezt csinálni. 8 fő már van, még 

2 ember kellene a képzés indításához. A közösségépítés élmény pedagógiával, ha van 

egy jó civil szervezet vagy egy segítő munkatárs, aki a helyi közösségépítésbe részt 
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vesz, közösségekkel foglalkozik azoknak is ez a tanfolyam nagyon jó, az ő ajánlásukat 

szívesen várjuk. Ha van a Művelődi Házakban vagy valamelyik civil szervezetnél, 

óvodánál olyan alkalmazotti kör, aki a népi játékokra jelentkezne, nagyon gyorsan 

kérjük a jelentkezőket. Ahhoz hogy el tudja végezni a 16 órás tanfolyamot és le tudjon 

vizsgázni, ahhoz kell idő. A 4 órás képzést a jövő hét elejére szeretnénk tenni és 22-ig 

be kell fejezni. 

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?  

 

S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: A feleségem is részt vett egy ilyen 

tanfolyamon. Ami információt szerzett, azt gyakoroljuk hétvégenként a gyermekekkel. 

Gratulálok hozzá, és sok erőt és kitartást a továbbiakban. Javaslom, hogy egy 

határozattal fogadjuk el a beszámolót. Ilyen programot még ebben a körzetben nem 

nagyon csináltak.  

 

V a r g a    Gusztáv elnök: Amikor készítették ezeket az anyagokat, elmondta a Szabó 

Pál úr, hogy a Minisztériumban is elismeréssel fogadták ezeket a képzési anyagokat. Ha 

jól tudom ezeket a képzéseket a Kistérségi Társulás meg fogja kapni. Tehát a 

későbbiekben is tudjuk majd hasznosítani. Képviselő úrnak a javaslatát támogatom, 

hogy egy határozati javaslattal fogadjuk el a beszámolót és köszönjük meg a dolgozók 

eddigi munkáját.  

 

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 

résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 

Tárgya: EFOP-3.9.2 és EFOP-1.5.3 projektek beszámolója  

 

14/2019. (III. 8.) sz. TT. határozat 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Tanácsa az EFOP-3.9.2 és az EFOP-1.5.3 projektek 

szakmai megvalósításának helyzetéről szóló beszámolót 

elfogadta, és megköszöni az abban dolgozók eddigi 

munkáját.  

 

 

VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztatás a településképi szakmai 

követelményekről (szóbeli előterjesztés) 

 

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Gömöri Beatrix állami főépítész 

 

 

V a r g a   Gusztáv elnök: Átadom a szót Gömöri Beatrix állami főépítész asszonynak.  

 

G ö m ö r i    Beatrix állami főépítész: Kecskemétről érkeztem és eddig Bács-Kiskun 

megyében végeztem ezt a feladatot, a Bács-Kiskun megyei Kormányhivatalban 

főépítészként dolgoztam. Vallom és a véleményem, hogy az állami főépítésznek a 

feladata, hogy a tapasztalatai alapján az építésügy különböző szereplőit, különböző 
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területeit koordinálja. Az építés és tervezés során különböző nézeteket megpróbálja 

összefésülni és segítsen a szereplőknek, az építésügy szereplőinek közös konszenzus 

kialakítására, hogy az épített környezetünk és a táji adottságokat minél inkább 

megőrizzük és a mai kornak megfelelően továbbfejlesztve és továbbépítve olyan 

épületek és olyan környezet szülessen, amely büszkeséggel tölti el azokat, akik ott élnek 

és mindazokat akik részt vettek ennek a kialakításában. Ennek a feladatnak a 

koordinálása az állami főépítész feladata. Ahogy a táj felépül a településtől az épített 

épületekig, úgy a polgármesterek és az önkormányzatok feladatait is, egy ilyen 

dokumentumhalmazban foglalja a jogszabály össze, hogy milyen feladatok vannak az 

építésüggyel kapcsolatban az önkormányzatoknak. A településügyet és építésügyet 

meghatározó jogszabályi környezettel már mindenki találkozott, mind az építési 

törvény, a településfejlesztés, területfejlesztésről szóló törvény és a további jogszabály 

környezetre vonatkozóan.  

A településrendezés, területrendezés ejtenék pár szót. A területrendezés országra 

kiterjedő vagy egy megyére kiterjedő területrendezésről szól, ahol a térképek 

segítségével és a szöveges dokumentáció segítségével össze vannak gyűjtve azok 

dokumentumok, melyek segítségével a dokumentumok összerendezhetőek. Itt jelenik 

meg, hogy a környezetünkben lévő területeket milyen terület felhasználásba soroljuk. A 

területrendezéshez kapcsolódóan azok az infrastrukturális koncepciók és programok, 

amelyek térben meghatározzák a terület infrastrukturális, műszaki és fizikai rendszerét. 

A településrendezés már kicsit kézzel foghatóbb. A településrendezéshez tartoznak azok 

a koncepciók, célkitűzések, amelyek egy település fejlődését meghatározzák. Itt is 

nagyon fontos a terület, település, település környezete az hogyan épül fel, hogyan 

használhatók a környező települések, hol van mezőgazdasági terület, ipari terület, 

térségi terület, településközpont és hogy az infrastruktúra hálózat, úthálózat hogyan épül 

be a település rendszerébe. A település az elmúlt években egy átalakítási folyamaton 

ment keresztül és három fő nagy csoportra bontható. Az önálló önkormányzati 

rendeletek elég sok rendelettel kellene, hogy rendelkezzen és az elkövetkezendő időben 

a cél az, hogy ezek e rendeletek egyszerűbbek legyenek és kevesebb rendelet alapján 

tudjuk meghatározni azokat a feladatokat, azokat a lehetőségeket hogy egy településen 

hogyan lehet építkezni és hogyan lehet fejleszteni. Van a településfejlesztési 

dokumentáció, amelyhez három dokumentáció kapcsolódik: a megalapozó vizsgálat, 

településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia stb. A 

megalapozó vizsgálat, ahogyan a nevében is szerepel az egy olyan dokumentumoknak 

az összességét jelenti, mely jellemzi a településeket. Lehet beszélni közlekedési 

koncepcióról, környezet alakítási tervekről, gazdasági szereplők sorolásától kezdve a 

települési kvótáig minden beletartozik ebbe a helyzetelemező dokumentumba. A 

településfejlesztési koncepció az a dokumentáció, amelyben a települések megpróbálják 

meghatározni a jövőképüket, hogy hogyan képzelik el a településük fejlődését. A 

legfontosabb, az integrált településfejlesztési stratégia, amely már olyan középtávú 

dokumentum, amely 5-7 évre szól és amelyben már nemcsak a településeknek a 

gazdasági fejlesztései, hanem a településen lévő gazdasági társaságoknak a fejlesztési 

lehetőségeit is magába foglalja, a pályázati adottságoknak és az onnan lehívható 

költségeknek a legfontosabb dokumentációja, hiszen a lehívható pályázatok leginkább 

erre kell hogy épüljenek. A településrendezési eszközökhöz tartozik a 

településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat. Ezek azok a dokumentumok 

melyek maghatározzák a településen élők, azok hogy és milyen feltételekkel 

építkezhetnek az ingatlanjukon vagy meghatározzák azokat a területeket a település 

környékén, ahol gazdasági és kereskedelmi épületek elhelyezhetők. A szerkezeti 

tervben ugyanúgy szerepelnek azok jövőbeni célok, amik stratégiában vagy a 
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koncepcióban megemlítenek tehát az útfejlesztések, hogy hol legyen új út, hol legyen 

bicikliút, parkfásítás stb. Az utóbbi két évben egy új fogalom került a dokumentációk 

közé ez pedig a telepítésképi védelem. A településképi arculati kézikönyvet 2017. év 

végéig kellett elkészíteni. Ez egy olyan dokumentáció, ami jogszabályban nem 

meghatározott tartalommal vagy részben meghatározott tartalommal bír, de ez 

kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy a településrendezés az a társadalom és a polgári 

lakosság bevonásával készüljön el. Tehát ez egy olyan dokumentáció, amely feltételezi 

azt, hogy a településen élők ezáltal megismerhetik a településüket és részt vehetnek 

ténylegesen a környezetük alakításában, tehát a településen élők saját maguk kellene 

hogy létrehozzák, hozzájáruljanak ők is a település javítására, az ott lévő életük 

finomítására. Ebben határozható meg milyen településképi követelményeket szeretne 

érvényesíteni a település. Az arculati kézikönyv az alapja a településképi rendeletnek, 

amely már rendelet formájában pontosabban leírja azokat a megfogalmazott települési 

igényt, követelményeket, ami elvárható az oda érkező, az ott építkező, ott élő 

lakosságtól.  

A főépítészi rendszer az építésügy egyik szakmai pillére és ennek a jogszabályi háttere, 

az épített környezet alakításáról szóló önkormányzat építésügyi feladatellátás, szakmai 

garanciája a főépítész, aki lehet önkormányzati főépítész vagy állami főépítész. A kis 

településeken nem várható el hogy alkalmazzanak önkormányzati főépítészt, itt 

javasolható, hogy a több település együtt alkalmazzon főépítészt, aki segítené a 

településen élő és döntéssel bíró polgármestert, hogy a településképre vonatkozó 

eljárásrendet segítse. Feladata, hogy a dokumentációkat véleményezze, és azon 

keresztül informálja és segítse a településeknek ezzel kapcsolatos kérdéseit. A 

településképi arculati kézikönyvet minden település küldje el nyomtatott vagy 

elektronikus formában. 

 

V a r g a   Gusztáv elnök: A kisebb településeknek volt egy kis gondja a Települési 

Arculati Kézikönyvek elkészítésével. Szakember hiány miatt nem tudták a 

Kormányzattól kapott támogatást időben elkölteni.  

Az a kérése a főépítész asszonynak, hogy a Települési Arculati Kézikönyvet 

mindannyian küldjük el nyomtatott vagy elektronikus formában a számára.  

 

 

VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Tájékoztató Békés Megye Területrendezési 

Tervének módosításával kapcsolatos 

önkormányzati feladatokról (szóbeli 

előterjesztés) 

 

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Földesi István megyei főépítész 

 

 

V a r g a    Gusztáv elnök: Mi is kapunk leveleket folyamatosan a Megyei 

Önkormányzattól, hogy a rendezési tervvel kapcsolatban adatszolgáltató személyt kell 

kijelölnünk. Képviselő úr és Ruck Márton voltak fent ősszel az Országos Hatóságoknál, 

próbálták elérni, hogy az Országos Rendezési Tervbe a mi területünket érintő kedvező 

változások bekerüljenek. Földesi úr el fogja mondani, hogy volt egy konzultáció ahol 

pedig a Megyei Területrendezési Tervhez kérték az országgyűlési képviselőknek a 

véleményét. Képviselő úr ott is megfogalmazott egy ilyen javaslatot, melyet a 

későbbiekben szeretném, ha határozatba foglalnánk.  
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Átadom a szót Földesi István megyei főépítész úrnak. 

 

F ö l d e s i    István megyei főépítész: Szeretnék tájékoztatást adni, hogy miért volt 

szükség a megyei területrendezési terv módosítására. Ma Magyarországon három térség 

típusra készült területrendezési terv. Az ország területére, kiemelt térségek területére 

valamint a megyék területére. Ezek a területrendezési tervek általában főbb tartalmi 

elemei az, hogy meghatározzák az adott térség terület használatát, irányultságot adnak a 

terület használatnak, megállapítják a főbb infrastruktúra hálózat térbeli rendjét és 

kijelölnek, lehatárolnak olyan területeket, térségi övezeteket, amelyek valamilyen 

szempontból különös figyelmet igényelnek, természetvédelmi, környezetvédelmi vagy 

valamilyen veszélyforrás szempontjából. Ezekhez a tervi elemekhez a területrendezési 

tervek ún. területrendezési szabályzatok is tartoznak, amelyek hivatottak megjeleníteni a 

tervi elemekhez kapcsolódó országos szintű térségi érdekeket. Ezek a térségi 

érdekeknek a térségi közvetítése a szabályrendszeren keresztül történik a település helyi 

érdeket kifejező településrendezési tevékenység felé, önkormányzatok felé úgy, hogy a 

településrendezési tervek készítése, elfogadása során ezeket a szabályokat figyelembe 

kell venni. Zökkenőmentesen akkor lehet alkalmazni ezeket a szabályokat, ha 

különböző szintű területrendezési tervek összhangban vannak egymással. Sajnos 

előfordul, hogy ez az összhang megbomlik, a megyei terv ellentmondásba kerül az 

országos tervvel. Erre akkor szokott sor kerülni, amikor a magasabb szintű tervet 

módosítják és a módosítást nem tudja lekövetni az alacsonyabb szintű terv. 2018 elején 

elindult egy folyamat és akkor a tervezés megindításához megkértük a települési 

önkormányzatoktól az éppen aktuális hatályos településrendezési eszközeiket, 

jellemzően település szerkezeti tervet, amelyet szinte minden települési 

önkormányzattól megkaptunk és kértünk javaslatokat a megyei terv módosításához a 

tervi elemekre vonatkozó javaslatokat. Ezt viszonylag kevés helyről kaptunk, de 

Mezőkovácsházáról kaptunk. Sajnos az országgyűlés elé benyújtott új területrendezési 

törvényt az elmúlt ciklus országgyűlésén nem fogadta el ezért a megyei tervezési 

folyamatát fel kellett függesztenünk egy jó fél évre, mert az új országgyűlés az elmúlt 

év őszén tudott újra foglalkozni a törvénnyel és az elfogadására is csak elmúlt év 

decemberében került sor. Év elején indítottuk újra a megyei tervet, tervmódosítás 

folyamatát, aminek az ütemezése a következő lenne: egyeztetési dokumentáció, ami 

alapján majd széleskörű, mindenki bevonásával lebonyolításra kerülő véleményezési 

eljárás lefolytatásra kerül, az május közepére május végére fog elkészülni. A Megyei 

Közgyűlés a júniusi közgyűlésen fogja egyeztetésre bocsátani a dokumentációt, harminc 

napos egyeztetési eljárás ez év nyarán fog lebonyolításra kerülni. A beérkezett 

észrevételeket, véleményeket azokat a tervezők feldolgozzák és hogyan és mi módon 

lesznek majd figyelembe véve arról egy tervezői javaslat fog születni és a megyei 

közgyűlési bizottsága fog arról dönteni hogy hogyan és miképpen lesznek figyelembe 

véve. Miután a közgyűlés döntése alapján véglegesítésre kerülnek a tervek, azután be 

kell szereznünk az állami főépítész és a területrendezésért felelős miniszter jóváhagyó 

véleményét, jóváhagyó állásfoglalását és csak ezen állásfoglalás birtokában lehet majd 

elfogadni a tervet amire – figyelembe véve önkormányzati választásokat is – 

leghamarabb ez év decemberében, de az sincs kizárva, hogy az azt követő év 

februárjában kerülhet majd sor. A tervindítás elején már kerestük a településeket és 

voltak szívesek adatot szolgáltatni, egyrészt településrendezési tervek megküldésével 

másrészt javaslattétellel. A tervezés még nem zárult le, javaslatokat még lehet tenni, 

amelyeket a tervezőinkhez továbbítunk és figyelembe tudjuk venni. Bizonyos szintű 

javaslatok a véleményezési eljárás során is születhetnek. A véleményezésben 

résztvevők és a lehetőségek keretei között azokat is figyelembe tudjuk majd venni. 
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Terveink szerint, amikor májusban elkészül az egyeztetési dokumentáció illetve annak 

már vannak olyan szintű tervei, hogy be lehet mutatni és a pontosabb tervi elemekről 

tájékoztatást lehet adni, akkor majd tervezünk egy összevont megyei fórumot a tervezők 

részvételével, ahol bemutatnánk a tervet és szempontokat adnánk a tervek 

véleményezéséhez. A tervek véleményezése nem az eddig megszokott módon fog 

történni a tervek szerint, hanem központilag a Miniszterelnökség kezdeményezésére a 

Lekner Tudásközpont által megvalósítva egy digitális egyeztető felületen kerül sor. 

Regisztrációhoz kötött lesz a belépés és akkor majd ott lehet megtekinteni a tervet, a 

tervről véleményt alkotni, testületi döntéssel alátámasztani és felületre feltölteni.  

 

V a r g a    Gusztáv elnök: A legutolsó levél, amit kaptunk, az arról szólt, hogy minden 

önkormányzat jelölje ki azt az alkalmazottját, aki a véleményezési eljárásban a digitális 

felületen majd részt vehet. Ezt a határidőt hosszabbították meg. Kell még újabb 

javaslatot megfogalmaznunk, kérdezem a Képviselő úrtól? 

 

S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Olyan egyeztetésen vehetünk résztj 

ahol szakemberek, megyegyűlés elnöke, jegyző, aljegyzők voltak jelen és akkor 

átbeszéltükj hogy milyen volt a koncepciója a megyének és milyenné szeretnénk ezt 

tenni és mely pontokon van lehetőség változtatnij hisz ez már több éve elfogadott 

koncepció volt azj amit Ön bemutatott nekünk első körben. Az ORTT akkor tud 

módosítani gördülékenyen, ha az illeszkedik és összhangban van a megyei fejlesztési 

koncepcióval, tervvel. Mi elmondtuk, hogy mit szeretnénk, milyen terveink vannak 

milyen lobbi tevékenységet folytatunk minisztériumokban. Voltak övezetek kijelölése, 

gazdasági turisztikai kijelölése, volt kerékpárút, volt úthálózat javítása. A Szarvas-

Orosháza összekötő utat kiemelt jelentőségűvé tennénk, amit szeretném, ha ez a 

jövőben megvalósulna. Ezzel kapcsolatban voltam a minisztériumban egyeztetni, 

miniszterelnöki megbízott úrral is egyeztettünk és a békéscsabai képviselő úr is egy 

Tótkomlós-Mezőhegyes-Végegyháza-Mezőkovácsháza-Medgyesegyháza-

Pusztaottlaka-Csabaszabadi-Újkígyós-Szabadkígyós-Gyula kerékpárútnak a 

kijelölésére. Szeretnénk, ha ez bekerülhetne az ORTT-be. Azt mondták, hogy ez 

természetes, egyet fognak érteni, nagyon sok indokot tudtunk felsorolni, hogy miért 

szükséges de mondták, hogy ennek illeszkednie kell a megyei tervekhez is és akkor én 

külön kértem, hogy ha lehetséges, ezt kell e megerősítenünk mert a jelen lévő 

településvezetők biztosan mindannyian támogatnák ezt. Ez jelen pillanatban hol áll, 

berajzolásra került-e, felvitelre került-e megyei fejlesztési koncepcióba? 
 

F ö l d e s i    István megyei főépítész: Azon egyeztetésen a most folyó területrendezési 

terv egyeztetésére került sor, ennek keretében az egyedileg kijelölhető megyei vezetők 

egyeztetésével az ennek a tervezői javaslata volt. Az került ott leegyeztetésre és ahhoz 

fűztek a képviselő urak észrevételeket. Ezt emlékeztetőbe foglaltuk. Még nem jutottunk 

oda, hogy ezeket terven megjelenítsük, a tervezők most kezdtek el újra dolgozni rajta. 

Ha elkészül az egyeztetési dokumentáció, akkor tartalmazni fogja ezeket a tervi 

elemeket.  

A kerékpárúthoz szeretnék kiegészítést fűzni. Az országos terv, amely egyes elemei már 

hatályba léptek, nagy része még majd most fog, ezt a délalföldi határ menti kerékpárutat 

változtatás nélkül tartalmazza. Ebben nem történt változtatás.  

 

S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Mi mindenképpen ragaszkodnánk 

ahhoz, hogy bekerüljön ez a terv nem csak Mezőhegyesig, hanem Mezőhegyes-

Tótkomlós-Orosházáig. Az, ami most jelen pillanatban szerepel benne, az nem fog 
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megvalósulni. Az egy olyan dolog, mint ahogy Medgyesegyházáról akarták átvinni a 

kövesutat Békéscsabára Pusztaottlakán keresztül. Azt kérem a polgármester uraktól, 

hölgyektől, hogy ezt így erősítsük meg egy határozatban, hogy szeretnénk kérni, hogy 

Orosháza-Tótkomlós-Mezőhegyes-Végegyháza-Mezőkovácsháza-Medgyesegyháza stb, 

ami a turisztikai övezeteket is átköti.  

 

V a r g a     Gusztáv elnök: Azt mondta Földesi úr, hogy a tervezők elkezdték a 

munkát. Minden esetre mi hozunk egy határozatot, amit el is fogunk az illetékesekhez 

juttatni. Ez a határozati javaslat a következőképpen szólna ,,A Kistérségi Társulási 

Tanács egyetért azzal, hogy a megyei területrendezési tervei közé kerüljön be az 

Orosháza-Tótkomlós-Mezőhegyes-Mezőkovácsháza-Medgyesegyháza-Csabaszabadi-

Újkígyós-Szabadkígyós-Gyula kerékpár útvonal is mint a térség turizmusát segítendő”. 

 

Képviselő úrék már beadtak egy határozati javaslatot. Mi megerősítjük, hogy a 

képviselő urak által megjelölt fejlesztés kerüljön be a Megyei Területfejlesztési Tervbe. 

 

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 

résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 

Tárgya: Kerékpárútvonal bekerülése megyei területrendezési tervek közé  

 

 15/2019. (III. 8.) sz. TT. határozat 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Tanácsa támogatja, hogy az Orosháza-Tótkomlós-

Mezőhegyes-Mezőkovácsháza-Medgyesegyháza-

Csabaszabadi-Újkígyós-Szabadkígyós-Gyula 

kerékpárútvonal kerüljön be a megyei területrendezési 

tervek közé, mint a térség turizmusának fejlődését 

előmozdító beruházás. 

 

Határidő: Békés Megyei Önkormányzatnak megküldése: 

azonnal  

Felelős: Varga Gusztáv elnök  

 

 

VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Munkaszervezeti feladatok ellátására kötött 

Megállapodás módosítása 

 

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök 

 

 

V a r g a    Gusztáv elnök: A Társulás megállapodást kötött a mezőkovácsházi 

Polgármesteri Hivatallal, eszerint a munkaszervezeti ellátás, munkaszervezeti feladatok 

ellátására 6.000.000,- Ft-ot, a területfejlesztési menedzser bérére 4.476.000,-Ft kerül 

átadásra, az utóbbi a pályázatírás díjakból befolyik a Társuláshoz. A megállapodást 

minden évben megkötjük, mert csak egy évre szól. A javaslat 2018-as évi összeg 

biztosítását tartalmazza 2019-re is.  
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Az előterjesztést tárgyalta a Területfejlesztési és Közbeszerzési bizottság, kérem 

javaslatukat ismertetni. 

 

M a g y a r    Zsolt Kisdombegyház polgármestere: Elfogadásra javasoljuk az 

előterjesztésben írt határozati javaslatot Társulási Tanácsnak.  

 

V a r g a    Gusztáv elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 

résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 

Tárgya: Munkaszervezeti feladatok ellátására között megállapodás módosítása  

 

 16/2019. (III. 8.) sz. TT. határozat 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Tanácsa a Társulás munkaszervezeti feladatainak 

ellátására a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatallal 

kötött Megállapodást a határozat melléklete szerinti 

tartalommal módosítja.  

 

Felhatalmazza az elnököt, hogy a megállapodás 

módosítását aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 

 

IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. 

üzletrészeinek megvételre felajánlása 

 

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök 

 

 

V a r g a    Gusztáv elnök: Ez volt az a Kft., amely a mezőgazdasági PILOT programok 

során bizonyos feladatokat ellátott minden településen. Mára nagyjából kiürült a Kft 

működése és ezért a települések sorra ajánlják fel tulajdonrészüket - először a 

tagtársaknak kell felajánlani - Kistérségünk is tag ebben a Kft-ben, ezért most 3 

település ajánlatát kell véleményeznünk, Magyardombegyház, Végegyháza és 

Kisdombegyház képviselő-testületei ajánlották fel a Kistérségi Társulásnak megvételre. 

Javaslom, hogy mivel ennek a Társulásnak, Kft-nek vagyona nincsen, ne éljünk az 

elővásárlási jogunkkal. Átadom a szót Lantos Zoltán polgármester úrnak. 

 

L a n t o s    Zoltán Kevermes polgármestere: Részt vettem ezen a tanácskozáson, talán 

határozatképes is volt, de döntés nem született. Hétfői nap kerül sor az újbóli 

összehívásra, ahová várjuk a többi tagnak is a képviselőjét, hogy egy olyan 

konszenzusos döntés tudjon létre jönni, ami mindenki számára megnyugtató. Bizonyos 

adósság van egyik tag részéről, egy közel 3.000.000.,-Ft-os meg nem fizetett táp ára. 

Várjuk a képviselőjét ennek a szociális szövetkezetnek, hogy adjon tájékoztatást arról, 



 22 

hogy miként ill. milyen időintervallumban tudja majd megtéríteni ezt az összeget ill. 

felmerült még ezen az ülésen az ügyvezető úrnak azon költségei, amely az eltelt 

időszakban felmerültek, hogy tudják-e vállalni a tagtelepülések és tagszervezetek vagy 

valamilyen más megoldást fogunk erre találni. Kérjük, akik tagjai ennek, hogy 

vegyenek részt ezen a hétfői ülésen, hogy egy megnyugtató döntést tudjuk hozni. 

 

V a r g a    Gusztáv elnök: A meghívót mi is megkaptuk. Kérek mindenkit, hogy aki 

tud vegyen részt ezen az ülésezésen.  

 

Az előterjesztést tárgyalta a Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, kérem 

javaslatukat ismertetni.  

 

M a g y a r    Zsolt Kisdombegyház polgármestere: Támogattuk a határozati 

javaslatokat és javasoljuk elfogadásra a Társulási Tanácsnak.  

 

V a r g a     Gusztáv elnök: Kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza 

meg. 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 

résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 

Tárgya: Európai Uniós Társadalmi Célú Kft-ben lévő Magyardombegyház 

üzletrészének felajánlása  

 

 17/2019. (III. 8.) sz. TT. határozat 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Tanácsa arról dönt, hogy Magyardombegyház Község 

Önkormányzata Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit 

Kft-ben lévő 75. 000 Ft névértékű tulajdonrészét nem 

kívánja megvásárolni. 

         

Határidő: tájékoztatás azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 

V a r g a     Gusztáv elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza 

meg. 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 

résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 

Tárgya: Európai Uniós Társadalmi Célú Kft-ben lévő Végegyháza üzletrészének 

felajánlása 

 

 18/2019. (III. 8.) sz. TT. határozat 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Tanácsa arról dönt, hogy Végegyháza Község 

Önkormányzata Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit 
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Kft-ben lévő 75. 000 Ft névértékű tulajdonrészét nem 

kívánja megvásárolni. 

 

Határidő: tájékoztatás azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 

V a r g a     Gusztáv elnök: Kérem, aki egyetért a 3. sz. határozati javaslattal, szavazza 

meg. 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 

résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 

Tárgya: Európai Uniós Társadalmi Célú Kft-ben lévő Kisdombegyház üzletrészének 

felajánlása 

 

 19/2019. (III. 8.) sz. TT. határozat 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Tanácsa arról dönt, hogy Kisdombegyház Község 

Önkormányzata Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit 

Kft-ben lévő 75. 000 Ft névértékű tulajdonrészét nem 

kívánja megvásárolni.  

 

Határidő: tájékoztatás azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 

 

V a r g a     Gusztáv elnök: Javaslom, hogy a korábban megküldött  

 a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott központi orvosi ügyelet 

működtetése,  

 a Kodolányi János Egyetem kérelmének támogatása 

tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket a Társulási Tanács vegye napirendjére. 

  

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg. 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 

résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 

Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele 

  

20/2019. (III. 8.) sz. TT. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Tanácsa 

 a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása által 

fenntartott központi orvosi ügyelet működtetése,  

 a Kodolányi János Egyetem kérelmének támogatása 

tárgyában készült szóbeli előterjesztéseket a Társulási 

Tanács jelen ülése napirendjére vette.   
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V a r g a     Gusztáv elnök: Javaslom a szóbeli 1. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a 

,,Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott központi orvosi ügyelet 

működtetése” tárgyában készült. 

 

Most Dankó Alpár orvosi ügyeleti koordinátor adott egy tájékoztatót, hogy ő úgy látja a 

finanszírozással foglalkozni kellene az Önkormányzatoknak. Három ok miatt. Az egyik 

a lakosságszám csökkenés, emiatt 6 Ft-os hozzájárulás emelést tartana szükségesnek, a 

másik a szakdolgozók bére, ott az óradíjukat emelnénk 100 Ft-al, ami egy 14 Ft 

települési hozzájárulást jelentene, a harmadik pedig egy előre vetített orvosi 

béremelkedési igényt jelent.  

Megvizsgáltuk az előterjesztést a pénzügyes kollégával, azt látjuk, hogy a lakosságszám 

csökkenés és a szakdolgozók bérnövekményét az orvosi ügyeleten képződött tartalékból 

meg tudjuk finanszírozni és azokat a beszerzéseket is, amelyek ott vannak és szerintünk 

az orvosi béremelkedési igényekről még tárgyaljunk.  

Javaslom, hogy hatalmazzuk meg a három polgármestert a kunágotai központi orvosi 

ügyelet települései közül Dr. Nagy Bélát, Dr. Varga Lajost és Lantos Zoltánt, hogy 

vizsgálják meg ezt a kérdést és tegyenek javaslatot a következő ülésre.  

A másik javaslatom: Hatalmazzon fel a Társulási Tanács engem, Dr. Nagy Bélát és 

Simonka Györgyöt, hogy a nehézségeket levélben bemutassuk az Egészségügyi 

Államtitkárnak és az OMSZ országos vezetőjének, kérve az önkormányzatok terheit 

csökkentő, a lakosság ellátását biztosító megoldás mielőbbi kidolgozását. 

Vannak olyan elképzelések, hogy ezt a sürgősségi ellátást az OMSZ-hoz fogják tenni.  

 

S i m o n k a    György országgyűlési képviselő: Ha már beszélünk, beszéljünk a térség 

egész problémájáról. Orosházi Kórháznál anomália van, költségvetési ellenőr van 

kirendelve, emberek nincsenek kifizetve fél éve, mennek el a szakorvosok, mit 

várhatunk.  

 

V a r g a    Gusztáv elnök: Azzal kiegészítjük a 2. sz. határozati javaslatot, hogy ,, a 

Központi orvosi ügyelet megnyugtató ellátása ill. a térség Kórház szerepét ellátó 

Orosházi Kórház működésének megnyugtató ellátása érdekében fordulunk az 

Egészségügyi Államtitkárhoz”. 

 

Jövő hét utáni héten nálunk lesz egy tanácskozás, melyen jelen lesz az OMSZ-nak a 

regionális igazgatója, valamint itt lesznek az orvosi ügyeleteknek a koordinátorai. Ha az 

időpont ismertté válik, akkor elküldöm a számotokra.  

 

V a r g a    Gusztáv elnök: Kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza 

meg. 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 12 igen szavazattal –1 

tartózkodással, ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 

résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 

Tárgya: Kunágotai orvosi ügyelet fenntartása érdekében egyeztetés  

 

 21/2019. (III. 8.) sz. TT. határozat 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Tanácsa a központi orvosi ügyeleti ellátás hosszú távú 
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fenntartása érdekében javasolja, hogy az ellátási terület 

településeinek képviselői, az ügyeleti koordinátor, 

valamint szakmai képviselők között egyeztetés történjen 

és megoldási javaslat kerüljön előterjesztésre a Társulási 

Tanács 2019. áprilisi soros ülésére. 

Az egyeztetésen történő részvételre és a javaslat 

megtételére felhatalmazza Dr. Nagy Béla 

Medgyesegyháza Város polgármesterét, Dr. Varga Lajos 

Dombegyház Nagyközség polgármesterét és Süli Ernő 

Kunágota Község polgármesterét.  

 

 Határidő: áprilisi soros ülés 

Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 

V a r g a    Gusztáv elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, szavazza 

meg. 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 

résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 

Tárgya: Központi orvosi ügyelet problémáinak bemutatása Egészségügyi 

Államtitkárnak  

 

22/2019. (III. 8.) sz. TT. határozat 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Tanácsa felhatalmazza Varga Gusztáv elnök urat, Dr. 

Nagy Béla Medgyesegyháza polgármesterét és Simonka 

György országgyűlési képviselőt, hogy a nehézségeket 

levélben mutassák be az Egészségügyi Államtitkárnak és 

az OMSZ országos vezetőjének, kérve az önkormányzatok 

terheit csökkentő, a lakosság ellátását biztosító megoldás 

mielőbbi kidolgozását. Továbbá a Központi orvosi ügyelet 

megnyugtató ellátása ill. a térség Kórház szerepét ellátó 

Orosházi Kórház működésének megnyugtató ellátása 

érdekében forduljanak az Egészségügyi Államtitkárhoz. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Simonka György országgyűlési képviselő  

    Varga Gusztáv elnök  

       Dr. Nagy Béla Medgyesegyháza polgármester  

 

 

V a r g a     Gusztáv elnök: A szóbeli 2. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a 

,,Kodolányi János Egyetem kérelmének támogatása” tárgyában készült. 

 

Az Egyetem ideköltözése óta jelentős fejlődést ért el. Orosházán 190 hallgatója van 

most, kutatási tevékenységet folytat, aktívan részt vett a Calendula terv megalkotásában, 

közreműködik több EFOP pályázatunk bonyolításában ill. a szakmai anyagok 

elkészítésében. Orosháza jelentős összeggel 20.000.000,- Ft-tal támogatja az egyetemet 
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ahhoz azonban, hogy az elindult fejlődés ne torpanjon meg külső forrás bevonása is 

szükséges. Rektor úr kérelemmel fordult az NM miniszteréhez 300.000.000,- Ft 

támogatást kérve. Kérelmét Simonka György képviselő úr és Herceg Tamás képviselő 

úr támogatta. Most azt javaslom, hogy a határozat javaslat megfogalmazásával és 

továbbításával, hogy mi is támogassuk Rektor úr kezdeményezését. 

 

Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal – 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 

résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 13 fő) 

Tárgya: Kodolányi János Egyetem támogatása  

 

 23/2019. (III. 8.) sz. TT. határozat 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Tanácsa elismeri, hogy az orosházi központú Kodolányi 

János Egyetem az elmúlt két évben jelentős pozitív 

változást hozott a kistérség oktatásügyében. Ezek a 

változások egyértelműen szolgálták mindannyiunk közös 

érdekét, mert olyan képzésekben tanul több mint 190 diák, 

ahonnan kikerülve a helyi gazdaságban találnak munkát, 

így ők vélhetően nem költöznek el az ország más régióiba. 

Azonban ahhoz, hogy ez a pozitív folyamat, amely 

megindult, kiteljesedhessen, sem Orosháza város, sem a 

Dél-Békési térség, sem az intézmény nem tud jelenleg 

elegendő forrást biztosítani. 

 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Tanácsa támogatja és egyetért a Kodolányi János Egyetem 

rektorának Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások 

Miniszteréhez intézett kérelmével, mely az egyetem 

egyszeri, 300 MFt összegű célzott támogatására irányul, 

mely célzott támogatással a közösen elhatározott 

térségfejlesztési, felsőoktatási tevékenység az elhatározott 

irányokba és ütemben folytatódhat. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 

 

V a r g a     Gusztáv elnök: Három dolgot szeretnék bejelenteni. Kiküldtük a 

számotokra a Magyar Nemzeti Banknak a válaszlevelét a múltkori felvetésünkre. 

Emlékszik mindenki, hogy a Békés Takarék Fiókbezárásával kapcsolatban levéllel 

fordultunk több helyre. A Magyar Nemzeti Banktól azt a levelet kaptuk, melyet 

mindenki olvashatott. Még a Takarék Bank elnök vezérigazgatójának írtunk levelet, de 

még onnan nem kaptunk választ. Továbbá még a Fogyasztóvédelemhez kell még, hogy 

forduljunk.  
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