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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. június 7-én 
10 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésén.  

 
 
               Az ülés helye: Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal  

                      földszinti tanácskozó terme 
 

 
Jelen vannak:     Varga Gusztáv  Mezőkovácsháza polgármestere  
  Dr. Nagy Béla   Medgyesegyháza polgármestere  

Dinyés Ildikó          Magyardombegyház polgármestere  
Farkas Sándor   Nagybánhegyes 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  
 Restály László   Medgyesbodzás alpolgármestere 

Süli Ernő    Kunágota polgármestere 
Tokai Ferenc   Pusztaottlaka alpolgármestere  
Dr. Varga Lajos   Dombegyház polgármestere 

 
Távolmaradását bejelentette: 
 Fehérné Andorka Ildikó  Dombiratos polgármestere      

Kun László              Kaszaper polgármestere  
Sódarné Varga Gyöngyi  Magyarbánhegyes polgármestere  

 Vajda Norbert  Végegyháza polgármestere 
 
 
Jelen volt még:  Simonka György   országgyűlési képviselő 

Béni Attila  Mezőkovácsházai Járási Hivatal 
hivatalvezetője  

Dr. Szilbereisz Edit  munkaszervezet vezetője 
Bontovics Krisztián 
Szél Adrián   bizottsági tagok  
Krisztován Anna 
ifj. Kálmán András  kitüntetettek 
Dr. Dankó Alpár   Kunágotai ügyeletvezető  
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V a r g a   Gusztáv elnök: Köszöntöm a nyílt ülésünkön megjelent Társulási Tanács 
tagjait, Simonka György képviselő urat, Béni Attila hivatalvezető urat, Dr. Szilbereisz 
Edit jegyzőt és a meghívott vendégeket.  
 
Megállapítom, hogy a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 18 
tagjából 14 fő jelen van. Fehérné Andorka Ildikó Dombiratos polgármestere, Kun 
László Kaszaper polgármestere, Sódarné Varga Gyöngyi Magyarbánhegyes 
polgármestere és Vajda Norbert Végegyháza polgármestere távolmaradásukat 
bejelentették.  
 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Marjai János Battonya polgármesterét 
megválasztani.  
 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 

41/2019. (VI. 7.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a 2019. június 7-i soros nyílt ülésén készült 
jegyzőkönyve hitelesítésére Marjai János Battonya 
polgármesterét megválasztotta.  
 
 

V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom felvenni a napirendi pontok közé 
� A településrendezési feladatok megvalósítására kezdeményezés anyagi forrás 

biztosítása,  
� Az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 „Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi 

közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért” című projekthez 
kapcsolódóan tanulói ösztöndíj támogatása, valamint az ösztöndíj lebonyolításával 
kapcsolatos szakmai és adminisztratív feladatok ellátása 

tárgyában készült előterjesztéseket.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Előterjesztések napirendre vétele   
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42/2019. (VI. 7.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa  
� A településrendezési feladatok megvalósítására 

kezdeményezés anyagi forrás biztosítása,  
� Az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 „Komplex humán 

kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és 
a társadalmi hátrányok enyhítéséért” című projekthez 
kapcsolódóan tanulói ösztöndíj támogatása, valamint az 
ösztöndíj lebonyolításával kapcsolatos szakmai és 
adminisztratív feladatok ellátása 

tárgyában készült előterjesztéseket jelen ülése 
napirendjére vette.  

 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Javaslom a fentiek alapján kiegészített, a meghívóban közölt 
napirendi pontok megtárgyalását.  
 
Van-e más javaslat?  
 
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása  

 
43/2019. (VI. 7.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa 2019. június 7-i nyílt, soros ülése napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 

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

 
1.) Szakmai és pénzügyi beszámoló a központi orvosi 

ügyeleti ellátás működtetésének éves tapasztalatairól 
Előadó: Dr. Dankó Alpár ügyeletvezető 

                       Varga Gusztáv elnök             
 

2.) A településrendezési feladatok megvalósítására 
kezdeményezés anyagi forrás biztosítása  
Előadó: Varga Gusztáv elnök  

 
3.) EFOP-3.9.2-16-2017-00025 „Komplex humán 

kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és 
a társadalmi hátrányok enyhítéséért” című projekthez 
kapcsolódóan tanulói ösztöndíj támogatása, valamint 
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az ösztöndíj lebonyolításával kapcsolatos szakmai és 
adminisztratív feladatok ellátása 

 Előadó: Varga Gusztáv elnök  
 
4.) A Társulási Tanács által adományozható kitüntetések 

átadása 
Előadó: Dr. Szilbereisz Edit jegyző, munkaszervezet 

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

ügyeleti ellátás működtetésének éves 
tapasztalatairól 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Dr. Dankó Alpár ügyeletvezető  
     Varga Gusztáv elnök  
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Olvashatunk a beszámolóban a települések 
betegforgalmáról. A mezőhegyesi betegforgalom 2018. évben 17 fő volt, a kunágotai 
491 és a medegyesegyházi 324 fővel szemben. Ez azt a sürgető kérdést veti fel, amit a 
mezőhegyesiek folyamatosan jeleznek, hogy valamint tenni kell.  
 
Süli Ernő polgármester kollégám beszámolt a múltkori társulási ülésen, hogy volt egy 
tanácskozásunk, ahol a két polgármester úr, az OMSZ képviselője, a mezőkovácsházi 
ügyelet képviselője és jómagam jelen voltunk. Abban maradtunk, hogy van lehetőség 
egy olyan szervezeti változtatásra, ami a jelenlegi színvonalat megőrizné, a mostani 
ellátás biztonságát növelné és a mezőhegyesi és a medgyesegyházi kérdést is kezelné. 
De úgy döntöttünk, hogy a választásig ezzel ne foglalkozzunk, mert politikai színezetet 
kaphatna szakmai, objektív körülmények miatt reánk kényszeríttet megoldás, javaslat 
keresése.  
 
Az előterjesztést a Szociális Egészségügyi és Oktatási valamint Pénzügyi Bizottság 
együttes ülésen tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni. 
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: A Szociális Egészségügyi és Oktatási 
valamint Pénzügyi Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslat 
elfogadását.  
Doktor úr az együttes bizottsági ülésen még szóban ki is egészítette a beszámolót. 
Felvetett problémát az épület festésével kapcsolatban, hogy arra jó volna sort keríteni. 
Erre van elkülönítve némi pénzösszeg. Süli Ernő polgármester úr pedig felvállalta, hogy 
keres megbízható festőt az épület kimeszeléséhez.  
Kitértünk a tagdíjbefizetésekre, hátralékokra és azok a települések, akik szerepeltek az 
előterjesztésben, azok egy része már pótolta ezt a hiányosságot.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Átadom a szót doktorúrnak.  
 
Dr. D a n k ó   Alpár Kunágotai ügyeletvezető: Szeretném megköszönni azt, hogy 
meghívtatok és hogy itt lehetek. A kistérséggel, a veletek való együttműködés, amivel 
megteremtetik a lehetőségét annak, hogy a jogszabályoknak megfelelő rendszert, 
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magasabb szinten működő ügyeletet tudjunk működtetni, létrehozni, szervezni ez 
nyilván úgy valósulhat meg, hogyha ehhez nagyon komoly munkát és anyagi 
erőforrásokat rendeltek. Ez a fajta együttműködés termeti meg ennek a lehetőségeit. 
Köszönjük ezt a lehetőséget, amivel maximálisan felelősen igyekszünk élni, és úgy 
érzem, hogy ez nagyon sikeresen működik és ennek mentén szeretnénk tovább 
dolgozni.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Dr. V a r g a   Lajos Dombegyház polgármestere: Köszönöm a szakmai beszámolót és 
azt, ami mögötte van. A társulási megállapodásunkban szerepel a 60 napnál régebbi 
tartozásoknak, kintlévőségeknek a módja. Kérem Elnök urat, Jegyző asszonyt, hogy a 
kintlévőségekre vonatkozóan a jogszabálynak, megállapodásnak és a törvénynek 
megfelelően tegyenek eleget.   
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Még az előző ciklusban képviselő úr javaslatára 
megemeltétek a fizetendő tagdíjat és így van annyi tartalékunk, hogy abból utalunk át az 
egészségügyi ellátásra. Egyenlőre ezt meg tudjuk oldani, amint olyan helyzet áll elő, 
akkor élni fogunk ezekkel az eszközökkel.  
Arra kérnélek benneteket, hogyha úgy látjátok, hogy likviditási problémátok van, akkor 
gyertek és egyeztessetek a költségvetési irodavezetőnkkel.  
 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki elfogadja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Kunágotai orvosi ügyelet beszámolója  
 

44/2019. (VI. 7.) sz. TT. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a kunágotai székhelyű központi orvosi ügyeleti 
ellátás 2018. évi működtetéséről szóló szakmai és 
pénzügyi beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 
 
 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A településrendezési feladatok megvalósítására 
kezdeményezés anyagi forrás biztosítása  

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök  
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V a r g a   Gusztáv elnök: Az előterjesztést a Szociális Egészségügyi és Oktatási 
valamint Pénzügyi Bizottság együttes ülésen tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni. 
 
P e l l e   István Nagykamarás polgármestere: A Szociális Egészségügyi és Oktatási 
valamint Pénzügyi Bizottság javasolja az előterjesztésben írt határozati javaslat 
elfogadását. 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki elfogadja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Településrendezési feladatokra anyagi forrás kérése  
 

45/2019. (VI. 7.) sz. TT. határozat  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa dönt arról, hogy a Miniszterelnökség támogatását 
kéri, annak érdekében, hogy a kötelező településrendezési 
feladatok megvalósítására anyagi forrást biztosítson a 
települési önkormányzatok részére.  
 
Határidő: értelem szerint   
Felelős: Varga Gusztáv elnök   
 

 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: EFOP-3.9.2-16-2017-00025 „Komplex humán 

kapacitás fejlesztés a minőségi 
közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok 
enyhítéséért” című projekthez kapcsolódóan 
tanulói ösztöndíj támogatása, valamint az 
ösztöndíj lebonyolításával kapcsolatos 
szakmai és adminisztratív feladatok ellátása 

 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv elnök  
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Átadom a szót Krisztován Annának.  
 
K r i s z t o v á n   Anna: A pályázat indulása óta többször volt az kérés, hogy minden 
olyan elemet, amit csak lehetséges a kistérség egészére terjesszünk ki, hogy ne csak az a 
7 település részesüljön a pályázat előnyeiből, akik egyébként konzorciumi partnerként is 
részt vesznek a lebonyolításban. Az egyik ilyen elem volt, a humán közszolgáltatás 
területén dolgozó szakembereknek szóló képzési csomag, ahol 17 képzést 
bonyolítottunk le és közel 400 tanúsítvány született, ami azt jelenti, hogy a két település 
kivételével mindenki elérte ezt a lehetőséget. Minden egyes településről, volt ahonnan a 
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kisebb létszámmal, volt ahonnan többen, de részt tudtak venni az ingyenesen, helyben 
elérhető képzéseken.  
Most pedig elérkeztünk egy második ilyen nagy lehetőséghez. Azért nevezném 
nagynak, mert 280 helyi fiatal támogatására van lehetőség. Az összeg, amit erre tud 
fordítani a projekt, illetve a konzorciumi partnerek, közel 14 millió Ft. Azért húzódott el 
annyira, hogy el tudjuk indítani ezt az ösztöndíj pályázatot, mert minden elemében 
megpróbáltunk a lehető legkedvezőbb tételeket minisztériummal kialkudni. Abból 
sajnos, hogy deklaráltan hátrányos helyzetű fiatalok részesüljenek az ösztöndíj 
lehetőségében, nem engedett a minisztérium. Abban igen, hogy ne csak a 7 településen, 
hanem valamennyi kistérségi település részt tudjon venni. Illetve még egy olyan 
kedvezményünk van, hogy elvileg a 280 támogatott diáknak mindenkinek valamiféle 
bizonyítványt, tanúsítványt kellene felmutatnia. Ehhez képeset most a pályázati felhívás 
és az együttműködési megállapodás azt tartalmazza, hogy a 280 diák közül legalább 
120-nak kell, vagy nyelvvizsgával, vagy ECDL vizsgával vagy érettségi 
bizonyítvánnyal, szakközépiskolai vagy szakiskolai végzettséggel rendelkeznie. Az is 
kedvező lehetőség, hogy nem feltétlenül csak azok pályázathatnak, akik ezt most 
szerezték meg, hanem a projekt indulása óta, 2018. január 1-je óta megszerzett 
tanúsítványokkal, bizonyítványokkal is lehet pályázni. Illetve azok a diákok, azok a 
középiskolás diákok, akik szeptembertől folytatják a tanulmányaikat, hátrányos 
helyzetűek és ebben a tanévében négyes átlagot elértek, ők is tudnak pályázni. 
Pályázatnak két komponense van, az egyik az, amikor tanúsítvánnyal pályázik a diák, a 
másik pedig az, amikor a tanulmányait folytató kategóriában a B komponensben 
pályázik. A 16 településen álladó lakcímmel rendelkező, nem feltétlenül itt kell, hogy 
tanuljon helyben, de állandó lakcímmel itt rendelkezik a 16 település valamelyikén. 
49.100 Ft a bruttó támogatás egy-egy pályázat esetén. Azért mondom azt hogy bruttó 
támogatás, mert mivel nem állami ösztöndíjról beszélünk, ezért ennek van egy járulék 
vonzata, amit bérszám fejteni kell és ez az adott család, illetve tanuló helyzetétől fog 
függni, hogy mennyi ebből a levonás.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Az előterjesztést a Szociális Egészségügyi és Oktatási 
valamint Pénzügyi Bizottság együttes ülésen tárgyalta, kérem javaslataikat ismertetni. 
 
M a r j a i   János Battonya polgármestere: A Szociális Egészségügyi és Oktatási 
valamint Pénzügyi Bizottság javasolja az előterjesztésben írt mindhárom határozati 
javaslat elfogadását. 
Nagyon örülünk annak, hogy nem a 7 település, hanem a 16 település fiatalsága 
részesülhet ebből a lehetőségből. Ki van terjesztve a határ, egy szélesebb kört érint, ami 
azt fogja eredményezni, hogy sokkal több tanuló jut ehhez a lehetőséghez.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Dr. S z i l b e r e i s z   Edit jegyző: Az 1. sz. határozati javaslat arról szólna, hogy 
csatlakozunk ehhez a konzorciumhoz, a konzorciumi megállapodást elfogadja a 
Társulási Tanács.  
A konzorciumi megállapodás alapján a tanulói ösztöndíj pályázat lebonyolításával 
kapcsolatban a Társulást alapvetően három feladat elvégzése terhelné. Az egyik, az 
hogy kiírja a pályázatot, erről fog szólni a 2. sz. határozati javaslat. A pályázati felhívás 
elfogadásával kiírja a pályázatot. A második hogy a projekt menedzsment 
közreműködésével elvégzi a pályázattal összefüggő szakmai és adminisztratív 
feladatokat. A harmadik pedig hogy a beérkező pályázatok elbírálásában is részt vállal 
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azzal, hogy háromfős Bíráló Bizottságot hoz létre. Erről szól a harmadik határozati 
javaslat. A háromfős Bíráló Bizottság személyi összetétele úgy alakulna, hogy az 
elnököt delegálná a Társulási Tanács Dr. Nagy Béla polgármester úr személyében. 
Szeretném, hogyha Polgármester úr nyilatkozna hogy vállalja-e az elnökséget. A 
bizottság másik két tagja egyrészt a projekt szakmai vezetője lenne, másrészt pedig 
felkérné a Társulási Tanács a bizottságban való részvételre és közreműködésre a 
békéscsabai Tankerületi Központnak a vezetőjét. Mivel egyéb jogszabály nem 
határozza meg a bizottság működését, így saját maguk fogják az alakuló ülésen az 
ügyrendjüket elfogadni és a szerint fognak működni, illetve a döntéseiket meghozni.  
 
Dr. N a g y   Béla Medgyesegyháza polgármestere: Köszönöm a felkérést, vállalom az 
elnökséget.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Hogyan fogjátok ezeket a gyerekeket, akik alanyai lehetnek 
a projektnek, hogy hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek és 
valamilyen iskolai végzettségük van elérni, vársz-e valamilyen segítséget tőlünk, 
településvezetőktől?  
 
K r i s z t o v á n   Anna: Mint általában természetesen mindig számítunk az 
együttműködésre. Az önkormányzatokon keresztül akár hirdetménytáblákon, akár 
online felületeken készítünk külön felhívást erre és abban kérnénk partnerséget, hogy 
ezek a helyi kommunikációs csatornákon keresztül a lehető legtöbb lakoshoz 
lejussanak. Bánki András tankerület vezetőjével egyezettünk ebben a kérdésben, az 
iskolákon keresztül tudja az információt a diákokhoz, illetve a diákok családjaihoz 
eljuttatni. Illetve a projektben dolgozó kollégák a 7 településen szakmai munkatárs 
dolgozik általuk, illetve a másik projektben pedig úgynevezett mentorált családok 
vesznek részt. A mentorok munkája által is szeretnénk a lehető legnagyobb létszámban 
megszólítani az érintett közösséget.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye? Átadom a szót 
Képviselő úrnak.  
 
S i m o n k a   György országgyűlési képviselő: Ki számít hátrányos helyzetűnek? 
Kaszaper, Nagybánhegyes települések kimaradnak, mert Orosházával vannak egy 
projektben. Ott is várható, hogy elindul, mert akkor nem maradnánk ki.  
Most is csak a mezőgazdaságon kívüli szakképzettek részesülhetnek ebben a 
lehetőségben?  
 
K r i s z t o v á n   Anna: Hátrányos helyzetűnek az számít, aki a gyermekvédelmi 
törvény szerinti hátrányos helyzetű besorolásban van benne. Jegyzői határozattal kell 
hogy rendelkezzen. Az hogy perpillanat esetleg beleszámít ugyan ebbe a kategóriába de 
egyébként az egyeztetések során elhangzott, hogy mivel egyébként más előnyük a 
határozatból nem nagyon származott eddig a fiataloknak vagy a családoknak, lehet hogy 
nem jártak utána és nem ügyintézték. Most is be lehet szerezni az erről szóló 
dokumentumot, határozatot.  
Kaszeper, Nagybánhegyes nem marad ki természetesen. A projektjükben ugyanez az 
összegrendelkezésre áll. Itt majd arra fogjuk kérni a konzorciumi tagokat, mivel nálunk 
nincs kistérségi társulás tanács, aki konzorciumi partnerként részt venne, hogy a 
konzorciumi tagok között jöjjön létre egy hasonló megállapodás és abban az esetben, 
ugyanígy ki tudjuk írni az ösztöndíj pályázatot. Az ottani fiatalok sem maradnak le a 
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lehetőségről. Nincs megszabva, hogy milyen típusú végzettségről van, szól. Minden 
egyes végzettség beleszámít a tanúsítványokba, illetve a képzést folytató fiatalok 
kategóriájába is.  
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Mivel nincs több kérdés, vélemény, kérem, aki az 
előterjesztésben szereplő 1. sz. határozati javaslatot mellékletével együtt elfogadja, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Tanulói Ösztöndíj pályázat konzorciumi megállapodása  
 

46/2019. (VI. 7.) sz. TT. határozat  
 

A Dél-békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 „Komplex humán 
kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a 
társadalmi hátrányok enyhítéséért” című projekthez 
kapcsolódóan a konzorciumi partnerek által történő 
Tanulói Ösztöndíj Pályázat létrehozását támogatja, a 
Tanulói Ösztöndíj Pályázattal kapcsolatos teljes szakmai 
és adminisztratív feladatoknak a Dél-békési Kistérség 
Többcélú Társulása általi ellátását a határozat melléklete 
szerinti konzorciumi megállapodásban vállalja. 
 
Felhatalmazza az elnököt a konzorciumi megállapodás 
határozat melléklete szerinti tartalommal történő 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
V a r g a   Gusztáv elnök: Kérem, aki az előterjesztésben szereplő 2. sz. határozati 
javaslatot mellékletével együtt elfogadja, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Tanulói Ösztöndíj pályázat kiírása   
 

47/2019. (VI. 7.) sz. TT. határozat  
 

A Dél-békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 „Komplex humán 
kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a 
társadalmi hátrányok enyhítéséért” című projekthez 
kapcsolódóan Tanulói Ösztöndíj Pályázat kiírásáról dönt a 
határozat melléklete szerinti tartalommal. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
V a r g a   Gusztáv elnök: Kérem, aki az előterjesztésben szereplő 3. sz. határozati 
javaslatot elfogadja, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban 
résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 14 fő) 
Tárgya: Tanulói Ösztöndíj Pályázat elbírálására Bíráló Bizottság létrehozása 
 

48/2019. (VI. 7.) sz. TT. határozat  
 

A Dél-békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 „Komplex humán 
kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a 
társadalmi hátrányok enyhítéséért” című projekthez 
kapcsolódó Tanulói Ösztöndíj Pályázat elbírálására 
háromfős Bíráló Bizottságot hoz létre: 
A Társulási Tanács a Pályázati Bizottság 
tagjának/elnökének delegálja Dr. Nagy Béla György 
alelnököt, Medgyesegyháza polgármesterét. 
 
Felhívja az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 kódszámú 
pályázat szakmai vezetőjét a Pályázati Bizottság 
munkájában tagként történő közreműködésre.  
 
A Bíráló Bizottság tagjának felkéri a Békéscsabai 
Tankerületi Központ vezetőjét. 
 
A Bíráló Bizottság ügyrendjét alakuló ülésén maga 
állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulási Tanács által adományozható 

kitüntetések átadása 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Dr. Szilbereisz Edit jegyző  
 
 
V a r g a   Gusztáv elnök: Átadom a szót Kálmán-Pócsik Juditnak, a Polgármesteri 
Hivatal munkatársának, hogy vezényelje le a kitüntetési ceremóniát.  
 
K á l m á n-Pócsik Judit Polgármesteri Hivatal munkatársa: Kedves Jelenlévők! Az 
ünnepi társulási üléshez, a kitüntetések átadásának meghitt pillanataihoz hozzátartozik 
az ünnepi hangulat megteremtése is, amelyről a Hunyadi János Gimnázium diákjai: 
Kovács Karola és Tóth István gondoskodnak.  
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Köszönjük fellépőinknek a színvonalas előadást.  
 
A Társulási Tanács által elfogadott szabályzat értelmében, három kategóriában kerül sor 
kitüntetések adományozására.  
 
Az „Elnöki Elismerő Oklevél” a közjóért, Dél-Békés fejlődése, elismertsége, 
hírnevének öregbítése érdekében kifejtett értékes tevékenység elismerésére szolgál.  
E kategóriában négy elismerés kerül kiosztásra, amelyeket Varga Gusztáv a társulási 
tanács elnöke és Simonka György térségünk országgyűlési képviselője, úgyis mint a 
társulás korábbi elnöke adnak át.  
 
Dr. Nagy Béla, több cikluson át tevékenykedett településvezetőként és jelenleg is 
Medgyesegyháza polgármestere. Több évtizedes munkája során nem csak 
Medgyesegyháza, hanem Dél-Békés fejlődését is szolgálta. Éveken keresztül tagja és 
aktív közreműködője volt Békés megye közgyűlésének. Irányítása alatt alakult ki a 
kistérség fesztivál rendszere, amely országos elismertséget szerzett. A 
kezdeményezésének köszönhetően a környező településeknek is példaként szolgált a 
kulturális innováció ezen színtere. A medgyesegyházi Dinnyefesztiválnak köszönhetően 
komplex módon fejlődött a kistérség kulturális rendszere, amelyre ráépült a 
mezőgazdasági ismeretterjesztés kiszélesítése is. Munkájának méltó elismerése az 
„Elnöki Elismerő Oklevél” adományozása.  
 
Dr. N a g y   Béla Medgyesegyháza polgármestere: Meghatódottan vettem át ezt az 
elismerést, amit nagy tisztelettel köszönök. 2014. októberében „új fiúként” kerültem 
ebbe a nagyszerű csapatba. Sok bizalmat kaptam tőletek, azzal is hogy tiszteltetek az 
alelnöki tisztséggel. Ezt az elismerést erkölcsi értelemben szeretném felajánlani alelnök 
elődömnek Varchó István polgármester úrnak, aki talán fentről figyelmi a társulási 
ülést.  
 
K á l m á n-Pócsik Judit Polgármesteri Hivatal munkatársa: Az önkormányzati 
rendszer működését is jól ismerő Ruck Márton hat évig Medgyesegyházán az 
önkormányzat pályázatain, projektjein, beruházásain dolgozott, azt megelőzően pedig 
tíz évig Medgyesbodzáson végezte ugyanezt a feladatot. 2005-től a LEADER program 
keretében a Kertészek Földje Akciócsoport működtetésért lett felelős, melynek 
keretében a dél-békési térség LEADER vidékfejlesztési programját szervezi, 2007 óta 
az egyesület elnökeként.  2014 óta a Békés Megyei Önkormányzat Területfejlesztési 
Bizottságának elnöke, ahol szakértői munkájával segíti és támogatja a térségi 
fejlesztések megvalósulását. Távolléte miatt kitüntetését kollégája és jó barátja Kraller 
József veszi át. 
 
Kálmán András 15 éve a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás alkalmazottja. 2005-
ben kezdte meg munkáját pályázati referensként, majd 2007-től a Területpolitikai 
Kormányzati Hivatal vidékfejlesztési menedzsereként, 2008-tól az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati és térségi koordinátoraként, 2009-től a 
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi koordinátoraként, 2010-től 
pedig a Dél-Békési Kistréség Többcélú Társulás vidékfejlesztési menedzsereként látja 
el feladatait. A 15 év alatt közel 1.200 db pályázatot készített el a kistérség 
önkormányzatai, civil és egyházi szervezetei, valamint vállalkozói számára. Fiatalos 
lendületével, kitartó munkájával nagyban hozzájárul a térség fejlődéséhez. 
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Krisztován Anna közel egy évtizede dolgozik, Dél-békés, azon belül is a 
mezőkovácsházi kistérség előbbre jutásáért, fejlődésért. Áldozatos és lelkiismeretes 
munkásságának köszönhetően a térség települései előtt olyan lehetőségek nyíltak meg, 
amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. A fejlesztési programok megvalósítása 
során tapasztalatával, meglátásaival, ötleteivel, tanácsaival segítette az 
Önkormányzatokat. Koordinálta, szervezte azok pályázattal kapcsolatos munkáját. 
A települések által elnyert támogatások hatékony felhasználásnak elősegítésével 
rendezvények, képzések, tanácsadások, egészségügyi felmérésék színvonalas 
megvalósításához járult hozzá. Kitartóan szervezi a mezőkovácsházi térség civil 
társadalma és önkormányzatai közötti együttműködést, amelynek köszönhetően mára 
több közös projekt is megvalósult! Kívánjuk, hogy tudását még hosszú ideig 
kamatoztassa mindnyájunk javára.  
 
A „Dél-Békés Szolgálatáért” kitüntetés a kistérséghez tartozó települések polgármestere 
vagy alpolgármestere részére adható, akinek tevékenysége a települési érdekeket 
meghaladóan a kistérségi együttműködést segíti elő, a Dél-Békési szemléletet formálja, 
és a kistérség egészének fejlődését, érdekeit szolgálja. 
A kitüntetésből évente egy darab adható, amit a Társulási Tanács döntése értelmében 
idén Rajos István Mezőhegyes alpolgármesterének adományoznak. 
 
1999. óta folytatja a Dél-Békésért történő építési tevékenységét. A Dél-Békés 
Mentőcsoport tagjaként átfogóan vett részt a dél-békési települések előrehaladásának 
megvalósításában. A Calendula Terv elindulását követően a Közbiztonság 
Munkacsoport vezetőjeként széleskörű szakmai tapasztalatának, Dél-békésért érzett 
elhivatottságának köszönhetően több közbiztonsággal foglalkozó területen tett 
kimagasló tevékenysége hathatós segítséget nyújtott a települések pályázati feladatainak 
megvalósításában. A Munkacsoport által összeállított szakmai anyagban elkészített 
javaslatok beemelésre kerültek a Magyar Falu Programba. Elhivatottsága, önzetlen tenni 
akarása teszi alkalmassá a „Dél-Békés Szolgálatáért” kitüntetés adományozására. Az 
elismerést Varga Gusztáv elnök úr és Dr. Nagy Béla alelnök adják át. 
 
A Dél-Békési Térségért” kitüntetés egy időszak térségi szintű, kiemelkedő 
eredményességű, maradandó értékű, megbecsülést kiváltó, a térség fejlődését, 
elismertségét szolgáló tevékenységért adható egyéni teljesítményért, illetve közösségek 
részére. A kitüntetésből évente 2 darab adható. 
 
Simonka György 2010-től a térség országgyűlési képviselője és 2014-ig a Dél-Békési 
Kistérség Többcélú Társulás elnöke is volt. Először 18 település, 2014-től már a térség 
27 településének érdekeit képviseli az országgyűlésben, a minisztériumokban és minden 
lehetséges fórumon. Politikai céljának tekinti az általa képviselt térség fejlődését. 
Vezetésével Dél-Békésben soha nem látott széleskörű összefogás jött létre e cél elérése 
érdekében. A térség fejlődéséért a Dél-Békésben élő szakemberekkel, 
intézményvezetőkkel, polgármesterekkel közösen alkotta meg a térség komplex 
fejlesztési koncepcióját, a Calendula Tervet. A megalakuló szövetség elnökévé is 
megválasztották, és a reá bízott térségmenedzselési feladatokat párhuzamosan végzi 
országgyűlési képviselői munkájával. Munkásságát és politikai hitvallásához való 
hűségét – miszerint: „Minden ígéret annyit ér, amennyit beváltanak belőle” - a 
választópolgárok is értékelik és elismerték azáltal, hogy harmadszor is megválasztották 
a térség országgyűlési képviselőjévé 2018-ban. 
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