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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  

Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló termében (5700.Gyula, Petőfi tér.3.) 2012. 
március 27-én 09.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsa ülésén. 
 
Jelen vannak: 

Szavazati joggal rendelkező tagok: 

Dr. Görgényi Ernő – Társulás elnöke, Gyula polgármester, Kalcsó Istvánné – Társulás alelnöke, 
Kétegyháza polgármester, Szűcsné Gergely Györgyi – Lőkösháza polgármester, Pénzügyi 
Bizottság elnöke 
  
Meghívottként megjelentek: 

Klemmné Kalcsó Lilla – Kistérségi Irodavezető, Strifler Györgyné – GYKESZGYI Int. 
gazdasági vezető, Szilágyiné Tóth Erzsébet – GYKESZGYI igazgató, Szelezsánné Poptyilikán 
Anikó – Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgató, Gyimesi Krisztina – Kistérségi 
Iroda gazdasági vezető, Tótka Bálint – Gyulai Rendőrkapitányság alezredes 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkön Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
képviselőit, Kalcsó Istvánnét, a Társulási Tanács alelnökét, Szűcsné Gergely Györgyit, a 
Pénzügyi Bizottság elnökét, Lőkösháza község polgármesterét, intézmény vezetőinket, valamint 
az Iroda dolgozóit és vezető asszonyt. Elek város képviselője nem jelent meg, előzetesen a mai 
napon jelezte, hogy nem tud részt venni. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk 3 fővel. 
Először kérem, hogy válasszunk jegyzőkönyv hitelesítőt. Aki elfogadja, Kalcsó Istvánné, 
Kétegyháza polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek, kézfelnyújtással szavazza meg. 
Tartózkodik? Ellene?   
  
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
29/2012.(III.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Kalcsó Istvánné 
Kétegyháza polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
             Kalcsó Istvánné Kétegyháza polgármester 
Határid ő: 2012. március 27. 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
A meghívóban feltüntetett napirendhez képest a következő lenne a konszenzusos javaslat. 
Előzetes tájékoztatás, valamint amiatt, hogy a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság nem volt 
határozatképes, javaslom levenni napirendről a II. Beszámoló részből a 2. pont, a Gyula és 
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetési beszámolójának és 
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pénzmaradványának elfogadása, a III. Fő napirendek közül az 1. pont, a Társulás 2011. évi 
költségvetésének IV. számú módosítása, 7. pont, a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi 
Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Felvennénk a napirendek közé a 
Lökösházi polgármester asszony által elkészített előterjesztést a magyarországi Békés és a 
romániai Arad megye határ menti térségének közlekedés és gazdaságfejlesztése a Lőkösháza – 
Curtici (Kürtös) települések közötti útszakasz meg-építésével,- A Gyulai Kistérség Déli kapuja 
című projekt csatlakozva a Gyula – Békéscsaba felé vezető 4444.számú állami közúthoz. Van-e 
ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele, kiegészíteni valója? Amennyiben nincs, 
kérem, szavazzunk. Aki elfogadja az általam javasoltakat, kézfelnyújtással szavazza meg. 
Tartózkodik? Ellene? 
 
30/2012.(III.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy leveszi 
napirendről a II. Beszámoló részből a 2. pont, a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
2011. évi költségvetési beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása, a III. Fő napirendek 
közül az 1. pont, a Társulás 2011. évi költségvetésének IV. számú módosítása, 7. pont, a Gyula és 
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 
Felveszi a napirendek közé a magyarországi Békés és a romániai Arad megye határ menti 
térségének közlekedés és gazdaságfejlesztése a Lőkösháza – Curtici (Kürtös) települések közötti 
útszakasz meg-építésével,- A Gyulai Kistérség Déli kapuja című projekt csatlakozva a Gyula – 
Békéscsaba felé vezető 4444.számú állami közúthoz. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
             Kalcsó Istvánné Kétegyháza polgármester 
Határid ő: 2012. március 27. 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Ennek megfelelően ismertetném a mai napirendi pontokat: 
 

I.  Tájékoztató: 
 
1./ A 2012. év 1-2 hónap bűnügyi közbiztonsági helyzet értékelése 
 
II.  Beszámoló:  
 
1./ A Társulási Tanács munkaszervezetének általános feladat ellátási értékelése 2012. II. 
félévben 
 
III.   Fő napirendek: 
 
1./ A Békés Megyei Önkormányzat földgáz energia beszerzéséhez való csatlakozási 
szándékáról szóló 27/2012.(II. 15.) sz. Többcélú Társulási határozat módosítása 
 
2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Közbeszerzési Szabályzatának 
elfogadása 
  
3./ 2012. évi Közbeszerzési terv elfogadása 
 
4./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Cselekvési tervének elfogadása 
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5./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi munkatervének módosítása 

6./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 
7./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okiratának 
módosítása 
 
8./ A magyarországi Békés és a romániai Arad megye határ menti térségének közlekedés és 
gazdaságfejlesztése a Lőkösháza – Curtici ( Kürtös ) települések közötti  útszakasz meg-
építésével,- A  Gyulai Kistérség  Déli kapuja című projekt csatlakozva a Gyula – Békéscsaba 
felé vezető 4444.számú állami közúthoz 
 
IV.  Egyéb: 

 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Van-e valakinek kiegészíteni valója a napirendekhez? Amennyiben nincs, szavazzunk. Aki 
elfogadja a mai napirendi pontokat, kérem, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
31 /2012.(III.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja 
a mai napirendi pontokat: 
 
I.  Tájékoztató: 
 
1./ A 2012. év 1-2 hónap bűnügyi közbiztonsági helyzet értékelése 
 
II.  Beszámoló:  
 
1./ A Társulási Tanács munkaszervezetének általános feladat ellátási értékelése 2011. II. 
félévben 
 
III.   Fő napirendek: 
 
1./ A Békés Megyei Önkormányzat földgáz energia beszerzéséhez való csatlakozási szándékáról 
szóló 27/2012.(II. 15.) sz. Többcélú Társulási határozat módosítása 
 
2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 
  
3./ 2012. évi Közbeszerzési terv elfogadása 
 
4./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Cselekvési tervének elfogadása 
 
5./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi munkatervének módosítása 
 
6./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
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7./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okiratának 
módosítása 
 
8./ A magyarországi Békés és a romániai Arad megye határ menti térségének közlekedés és 
gazdaságfejlesztése a Lőkösháza – Curtici ( Kürtös ) települések közötti  útszakasz meg-
építésével,- A  Gyulai Kistérség  Déli kapuja című projekt csatlakozva a Gyula – Békéscsaba 
felé vezető 4444.számú állami közúthoz 
 
IV.  Egyéb: 

 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
Határid ő: 2012. március 27. 
 
 
I.  Tájékoztató: 
 
1./ A 2012. év 1-2 hónap bűnügyi közbiztonsági helyzet értékelése 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Tisztelettel köszöntöm Tótka Bálint alezredes urat, a Gyulai Rendőrkapitányság képviselőjét, aki 
a 2012 év első két hónapjának bűnügyi közbiztonsági helyzet értékeléséről tart tájékoztatót. 
Külön köszönöm, hogy a kapitányság kezdeményezte ennek a tájékoztatónak a megtartását.  
 
Tótka Bálint  (Gyulai Rendőrkapitányság alezredes) 
Elmondta, hogy csökkent a bűnözési kedv, a tavalyi évhez képest. 22 esettel kevesebb 
büntetőeljárásra került sor 2012 első két hónapjában, mint a tavalyi hasonló időszakban. 
Garázdaság 9 esetben, szándékos testi sértés 5 esetben, lopás 60, míg betöréses lopás esetében 1 
alkalommal kellett büntetőeljárást indítani. Megemlítette az Önkormányzatok segélyezési 
tevékenységét, melynek köszönhetően kevesebb volt a falopások száma. A lopások között a 
kerékpár lopások száma kiemelkedő jellemzően Gyulán, de jelen van mind a négy településen. 
Ennek érdekében figyelemfelhívó közleményt jelentettek meg a különböző médiumokban. A 
lopások között kiemelte még a szórakozóhelyeken történt lopásokat, kiemelten a HB sörözőben 
történt eseteket, továbbá kiemelte a térfigyelő kamerák hatékonyságát. Tájékoztatójában kitért a 
közlekedési balesetekre is, mind a négy település esetében lakott területen belül és kívül 
egyaránt, valamint az ittas járművezetők kiszűrésének fontosságára. Összefoglalta az 
elkövetkezendő időre vonatkozó terveiket, melyben megemlítette a fiatalok szórakozási szokásait, 
felkészülésüket a nyári idegenforgalmi szezonra, valamint az április 15-én életbelépő új törvény 
által bekövetkezett változásokra. 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
A HVG honlapján jelent meg egy cikk a közbiztonságról és ebben azt írják, hogy Békés 
megyében a legjobb a közbiztonság. 
 
Tótka Bálint  (Gyulai Rendőrkapitányság alezredes) 
Ez így van. A statisztikai mutatók évről évre azt mutatják, hogy megyei szinten Békés megye az 
a település, ahol a legkevesebb a fertőzöttség, ezért úgy gondolom, hogy ilyen irányban jó 
munkát végzünk. De az, hogy egyes településen ez, hogy csapódik le, az nyilván másik kérdés, 
mert ha apró dolgot is visznek el, az lehet, hogy valakinek nagy érték, de a statisztika 
szempontjából meg nem annyira fontos. 
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Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Köszönjük a tájékoztatót és mindannyiunk érdekében további sok sikert kívánunk.           
 
 

II.  Beszámoló:  
 
1./ A Társulási Tanács munkaszervezetének általános feladat ellátási értékelése 2011. II. 
félévben 
    
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Átadom a szót irodavezető asszonynak. 
 
Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető)   
A munkaterv alapján elkészítettem a második félévről szóló beszámolót a 2011 év második 
félévéről. Bármilyen kérdés van, kérem, tegyék fel, szívesen válaszolok, kiegészíteni nem 
kívánom az írásban összefoglaltakat. 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzáfűzni valója a beszámolóhoz? Amennyiben nincs, 
kérem, szavazzunk. Aki elfogadja Társulási Tanács munkaszervezetének általános feladat 
ellátási értékelését 2011. II. félévére vonatkozóan, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? 
Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
32 /2012.(III.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:     
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a Társulási 
Tanács munkaszervezetének általános feladat ellátási értékelését 2011. II. félévére vonatkozóan. 
  
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
Határid ő: azonnal 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Elfogadtuk és köszönjük a második félévi munkát. 
 
 

III.  Fő napirendek: 
 
1./ A Békés Megyei Önkormányzat földgáz energia beszerzéséhez való csatlakozási 
szándékáról szóló 27/2012.(II. 15.) sz. Többcélú Társulási határozat módosítása 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Itt a Napsugár Idősek Otthona a Galamb utcában, illetőleg az 1. számú Csemeteház Bölcsőde, és 
a 9. számú Idősek Klubja, mind a kettő a belső Törökzugban van, ez érintett a döntési 
szándékunkkal. Esetükben van meg az a gázmennyiség, amelynél érdemes számítások szerint 
csatlakozni. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki 
elfogadja, hogy a 27/2012.(II. 15.) sz. Többcélú Társulási határozatát módosítja azzal, hogy 
kinyilvánítja csatlakozási szándékát a közös földgáz beszerzésre irányuló szindikátushoz, a 2012. 
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július 1-től – 2013. június 30-ig tartó gázévre vonatkozóan a 20-100 m3/óra közötti fogyasztási 
helyekkel, 125.000 m3/év gázmennyiséggel az alábbi telephelyeken: 1. Napsugár Idősek 
Otthona, Gyula, Galamb utca 21., 2. 1. számú Csemeteház Bölcsőde, illetve 9. számú Idősek 
Klubja Gyula, Leiningen u. 4. A fennmaradó 22 telephelyen az egyetemes gázszolgáltatást 
kívánja igénybe venni, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
33 /2012.(III.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:     
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 
27/2012.(II. 15.) sz. Többcélú Társulási határozatát módosítja azzal, hogy kinyilvánítja 
csatlakozási szándékát a közös földgáz beszerzésre irányuló szindikátushoz, a 2012. július 1-től 
– 2013. június 30-ig tartó gázévre vonatkozóan a 20-100 m3/óra közötti fogyasztási helyekkel, 
125.000 m3/év gázmennyiséggel az alábbi telephelyeken: 
 
1. Napsugár Idősek Otthona, Gyula, Galamb utca 21. 
2. 1. számú Csemeteház Bölcsőde, illetve 9. számú Idősek Klubja Gyula, Leiningen u. 4. 
 
A fennmaradó 22 telephelyen az egyetemes gázszolgáltatást kívánja igénybe venni. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
Határid ő: azonnal  
 
 
2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Január 1-től új közbeszerzési törvénye van Magyarországnak és ennek megfelelően kellett 
aktualizálni a Közbeszerzési szabályzatunkat, tehát ez a jelenleg hatályos törvény alapján rögzíti, 
hogy mit kell a különféle eljárásokban tenni. Van egy szakmai előkészítő munkacsoport, 
továbbra is ebben három tag dolgozik, Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető, Gyimesi Krisztina 
pénzügyi munkatárs, Dr. Legeza László ügyvéd, a jogi munkatárs, mint megbízott hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó. A bíráló bizottság pedig egy háromtagú bizottság, amelynek az állandó 
tagjai a szakmai előkészítő munkacsoport tagjai. A szabályzat március 28-án lép hatályba, ha 
most ezt elfogadjuk. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki 
elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező új Közbeszerzési Szabályzatot, ezzel 
egyidejűleg a korábbi szabályzatot hatályon kívül helyezi, továbbá felkéri a Társulás elnökét, az 
elfogadott Közbeszerzési Szabályzat aláírására, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? 
Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
34 /2012.(III.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:     
              
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a jelen 
előterjesztés mellékletét képező új Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja, ezzel egyidejűleg a 
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korábbi szabályzatot hatályon kívül helyezi, továbbá felkéri a Társulás elnökét, az elfogadott 
Közbeszerzési Szabályzat aláírására.  
     
Felelős: Dr. Görgényi Ernő 
Határid ő: 2012. március 28.  
 
 

3./ 2012. évi Közbeszerzési terv elfogadása 
 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
A közbeszerzési terv mellékletben megtalálható részletezve. Ez is egy kötelező dokumentum, 
amit a törvény alapján el kell, készítsünk. Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, 
szavazzunk. Aki elfogadja a 2012. évi közbeszerzési tervet az előterjesztés mellékleteként, 
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
35 /2012.(III.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:     
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Felhatalmazza a Társulás elnökét a közbeszerzési terv aláírására és az év közben szükséges 
módosítások megtételére.    
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
Határid ő: értelem szerint 
 
 
4./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Cselekvési tervének elfogadása 
 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Korábban az Universitas Kft közreműködésével készítette el a kistérség a 2007-2008 éveket 
magába foglaló 2 éves Cselekvési tervet. Ezzel a céggel az együttműködés megszűnt. A jelenlegi 
aktualizálást az iroda munkatársai készítették el. Ez egy fontos dolog, mert nem kellett kiadjunk 
érte semmit, mivel az ilyen tanulmányokat általában milliókért készítik el. Köszönöm szépen.      
 
Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető)   
Köszönöm, csak kiegészíteni szeretnék. A Többcélú Kistérségi Társulásoknak, még rendelkeznie 
kell Területfejlesztési programmal és Területfejlesztési koncepcióval is. Kérném a jelenlévő 
polgármestereket, hogy ugyanúgy meg fogjuk keresni Önöket, ugyanúgy adatokat fogunk kérni, 
hogy ennek alapján az első félévben ezeket a munkálatokat is el tudja az iroda végezni.  
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármestere) 
A Cselekvési terv arról szól, hogy mit szeretnénk csinálni. Visszakérdeztem az irodavezető 
asszonytól, hogy 2011-2012-ről szól az előterjesztés, hogy miért így kell, elfogadjuk, hiszen már 
a 2012-es évre van, ami megvalósult 2011 évből. Én magyarázatot kaptam rá, de beszéljük meg 
együtt, közösen, hogy valójában el kellett volna, fogadjuk az év vége fele ezt, de mivel nem jött 
egyből az információ minden településről, így nem tudták a felülvizsgálatot befejezni. Én ezt így 
elfogadom, és utólag is hozzájárulunk ennek a Cselekvési tervnek a visszamenőleges 
elfogadásához, azért is, mert 2012-re vonatkozóan tartalmaz elképzeléseket, amelyeket jó volna, 
ha közösen meg tudnánk valósítani. Az, hogy ezt elkészítette az iroda, az valóban nagyszerű, 
mert én emlékszem az előző időszakban is itt ültem a társulásban, és igen, igen komoly pénzt 
fizettünk ki érte az Universitas Kft-nek. Most elkészült, aktualizálták a kollegák, de mit fog ez 
érni? Akkor van ennek értelme, ha közösen megpróbáljuk továbbra is majd megvalósítani az 
ebben foglaltakat. Az utóbbi évben én azt tapasztalom, hogy kistérségi összefogásban, nem 
voltak közös pályázataink. Jó lenne, ha erre odafigyelnénk és próbálnánk forrást teremteni rá, 
hogy akár kisebb pályázatokat, a munkaügyi közös pályázatok, amelyek kistérségre vannak 
kiírva, nagyobb pályázatokat is esetleg közösen be tudjunk nyújtani. Ez tartalmazza az önálló 
pályázatainkat is, az rendben van. Az elmúlt ciklusban terveztünk Kétegyháza Elek között 
kerékpárutat. akkor szóba került, hogy jó lenne azt a kerékpárút hálózatot a kistérség összes 
településére kiépíteni, így turisztikai szempontból is meglátogatható a Gyulán, Eleken, 
Kétegyházán, Lőkösházán is minden olyan hely, amit szeretnénk másoknak is megmutatni, vagy 
vannak a határon átnyúló kapcsolatok. Utólag, ahogy vizsgálódtam láttam, ha összefogtunk 
volna, az is lehet, hogy pl. lehet valamelyik nagyobb közutunkat is be tudtuk volna vinni a 
HURO-s pályázatba. Nagyon rossz Kétegyháza és Gyula között a közút, nagyon fontos lenne, 
hogy valamit tudjunk tenni annak érdekében, hogy ez jobb állapotba kerüljön. a több évtizedes 
foltozgatással, már annyira tönkre ment, hogy feltétlenül kell vele ilyen irányban is gondolkodni, 
hogy ezt meg tudjuk oldani. Itt vannak a közös intézményeink. Az intézményen belül történtek 
és történnek pályázat benyújtások, ez viszont nagyon jó, hogy lehetőségünk van arra, hogy ilyen 
formában fejlődjenek a szociális intézmény telephelyei. Úgy gondolom, hogy támogatható ennek 
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a Cselekvési tervnek az elfogadása, de maga a megvalósítás, egy kicsit nagyobb felelősséggel 
kell, hogy viseltessünk a jövőben, hogy ne csak elfogadjuk, hanem figyeljük folyamatosan, és 
törekedjünk arra, hogy minél többet meg tudjunk közösen belőle valósítani. 
 
Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető)   
Az iroda egyik munkatársa meg van bízva, hogy folyamatosan tekintse a pályázatokat, és én is 
folyamatosan figyelni szoktam. Az a legnagyobb probléma, hogy leginkább a leghátrányosabb, 
vagy hátrányos helyzetű kistérségekre látok pályázatokat kiírva. A sarkadi irodavezetővel 
egyeztetek, ott több ilyen jellegű pályázat fut, de ők a hátrányos helyzetű kistérségek közé 
tartoznak. Sajnos én nem nagyon találok olyat, amit, ahogy a polgármester asszony mondta 
közösen összefogva a gyulai kistérség megvalósítaná.  
 
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármestere) 
A Kétegyházi polgármester asszony már azt a problémát felvázolta, amit én is magamnak 
felírtam. Korábban is szinte valamennyi ilyen mérföldkő testületi ülésen a közös pályázatok 
kérdésében többször szót emeltem. Megjelöltem magamnak a beszámoló elfogadásánál is, hogy 
nagyon fontosnak tartom a területfejlesztési kérdésekben az átalakulás folyamatát. Most 
megalkotunk egy cselekvési programot, elfogadunk utólag, való igaz, hogy jobbára a 
településekre lebontott fejlesztésekre benyújtott, már túlhaladott pályázatokat tartalmazza. 
Számomra az is egy fontos kérdés, és itt most irodavezető asszony utalt a területfejlesztési 
kistérségi szintű programok elkészítésére, hogy arra valamiképpen választ kapjunk, hogy hogyan 
fog ez majd az új szabályozórendszerben továbbélni. Hiszen nekünk ez is fontos, hogy a 
kistérségekkel, kapcsolatos törvénnyel tudjuk, hogy mi a helyzet. Tudjuk, hogy 2013-tól egy 
teljesen új jogi szabályozó környezet lép életbe, viszont a mi elképzeléseinket ez a dátum nem 
fogja nyilvánvalóan befejezetté nyilvánítani. Nagyon fontos, hogy mi a gyulai kistérséget alkotó 
polgármesterek mindent megtegyünk azért, hogy ezek a majdani tervek, amelynek az új napirend 
is az egyik alapköve is lehet akár, megtalálják a helyüket a jövőben is. Hogyan fognak 
illeszkedni majd? Helyettük járási területfejlesztési programok lesznek, vagy hogyan fog 
illeszkedni a megyei területfejlesztési koncepcióhoz. Ez egy nagyon fontos kérdés, amelyre 
közösen, egyetértve Kalcsóné Marikával, közösen kell, megtaláljuk a választ és a közös 
cselekvésben lévő erőt kell kihasználni. Én valóban minden erőmmel azon leszek, hogy ezt a 
közös cselekvési lehetőséget megtaláljuk és ehhez minden segítséget a település méretéhez 
mérten megadjunk. Közös érdekünk valóban, és azzal is egyetértek irodavezető asszonnyal, és 
Lőkösházán testületi ülésen is elhangzott, ami előny, az nagyon sokszor hátrány. Ezt több 
fórumon is szóvá tettem, hogy valahogy egy kicsit, talán az, hogy most nyilvánvaló tudjuk ennek 
a magyarázatát, hogy a hátrányos helyzetű térségek felzárkózatása nagyon fontos, de talán egy 
picit nehezebb helyzetben vannak azok ilyen szempontból akik, ugye előny, hogy nem hátrányos 
helyzetűek, mert valóban vagy kevesebb a pályázati erőforrás, vagy nagyobb önerővel lehet 
ezeket a pályázatokat megnyerni. Nyilvánvaló, hogy keresni és kutatni kell azokat a 
lehetőségeket, talán most TÁMOP-os források nyíltak meg, egészségre nevelés és 
egészségfejlesztési terv témakörében, ha jól vagyok informálva, amibe lehetne közös 
programokat, amely esetleg mindannyiunk intézményrendszerébe akár felhasználható. Fontos, 
hogy a jövőben az illeszkedést megtalálja a kistérség az új környezetben. Elfogadásra javaslom a 
Cselekvési tervet.                                                                                  
 
Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető)   
Kiegészítés képen szeretném elmondani, hogy ahogy a beszámolónkban is leírtam, hogy az 
országgyűlés 2011. december 23-án úgy döntött, hogy január 1-vel a területfejlesztési és a 
területrendezésről szóló törvényt módosítja. Ezáltal már maga a Többcélú Kistérségi Társulás 
Tanácsa, már nem Területfejlesztő Tanácsként funkcionál, tehát már a jövőre való tekintettel 



11 

 

valahol már elkezdődött az a folyamat, hogy valójában mit is szeretnének. Ami még fontos, hogy 
érdeklődtem és azt mondták a Békés Megyei Önkormányzatnál, hogy nagy valószínűséggel a 
Területfejlesztési Tanácsnak tagdíjat sem kell már fizetnie 2012 évre.  
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Igen, ez lesz a közeljövőnek a kérdése, hogy mi lesz az elsődleges funkciója, mert most ennek a 
kistérségnek az elsődleges funkciója az intézmény fenntartás. Ha a Megyei Önkormányzat 
átalakult, intézmény fenntartóból egy területfejlesztő szervezetté, még akkor is, ha nincsenek 
olyan jogosítványai, amiket tudna gyakorolni, de nyilván ez az irány. Kérdés, hogy mi lesz a 
kistérségekkel, azok is egy területfejlesztő szervezetté fognak átalakulni, vagy pedig valami más 
irányba, mert itt van a lényege, hogy vannak-e olyan lehetőségeink, amikkel tudunk élni vagy 
nem. Tehát a szándékaink láthatóan megvannak, de forrásunk nincsen, annak ellenére nem 
vagyunk hátrányos helyzetűek. Elsősorban pályázati források kellenének, amikkel tudnánk élni, 
hogy akár a közlekedési infrastruktúrát javítsuk, akár munkahelyteremtő programokat indítsunk. 
Szerintem ez az elsődleges két prioritás, de ehhez valamilyen külső forrás kell, mert önerőből 
saját magunk, ezt nem fogjuk tudni megoldani.            
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármestere) 
Időközben, ahogy itt tárgyaljuk az anyagot, arra emlékezem vissza, hogy néhány héttel ezelőtt 
Gyula város felkarolt egy nagyon fontos kérdést, itt voltam ezen a tájékoztatón. Készül arra a 
kistérség és ezt Gyula felkarolta, ezt a kérdést, hogy majd mi lesz 2014 után egy következő 
fejlesztési intervallumban, hogy esetleg ez még előttünk áll. Tehát szeretném most megköszönni 
a lehetőséget, hogy akkor itt lehettem. Kérem, hogy ezen a vonalon, ha így gondolkodik a város, 
hogy próbáljunk a határon átnyúló fejlesztésekben egy kicsit többet hozni a térségnek. Talán itt 
látunk nagyobb lehetőséget, akkor ebben próbáljunk még inkább együtt működni. Nyilván 
megkínáltak minden települést a határ mentén, aki ezzel élni kíván, az éljen vele, tehát a 
kistérségen kívül is, de mi kistérségiek fogjunk össze és próbáljunk meg ebből minél többet 
kihozni ennek a kistérségnek. Valóban igaz, hogy hazai források ritkán állnak rendelkezésre és 
az önerő és a hazai pályázatoknál inkább magasabb, de ha hosszú távú terveket készítünk 
mindegy milyen formában fog működni a kistérség, hogy megmarad-e kistérségi társulási 
tanácsként vagy önállóan társulunk, vagy csak egyszerűen a települések együttműködéséről 
legyen szó. Javaslom, hogy működjünk együtt, mert semmi másban nem látok fejlesztési 
lehetőséget a kistelepülések számára, csak abban, ha pályázunk és az összefogás a pályázatokban 
még nagyobb lehetőség a kistelepülések számára is. Köszönöm Gyulának, hogy elindult ezen az 
úton, én el is jöttem és máskor is eljövök, hiszen szeretnék együttműködni minden 
vonatkozásban, és ebben úgy gondolom, hogy nem csak nekem, hanem a kistérség 
településeinek is aktívan kellene részt venni. Segíteni Gyulát, mint kezdeményezőt is ebben, 
mert végig a román határ menti településeket mind a két oldalról meghívták ide és felhívták arra, 
hogy gondolkodjunk együtt a 2014 utáni időszak fejlesztéseit illetően, hiszen egy új helyzet 
adódik majd és ezt az új helyzetet csak együtt fogjuk tudni jól kihasználni.             
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Így van. Ha nincs több hozzászólás, észrevétel, kiegészíteni való, kérem, szavazzunk. Aki 
elfogadja jelen előterjesztés mellékletét képező 2011-2012 évekre vonatkozó 2 éves Cselekvési 
tervét. Felhatalmazza a Társulás elnökét a Cselekvési Terv aláírására, kézfelnyújtással szavazza 
meg. Tartózkodik? Ellene? 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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36 /2012.(III.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:     
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási úgy dönt, hogy jelen előterjesztés 
mellékletét képező 2011-2012 évekre vonatkozó 2 éves Cselekvési tervét elfogadja. 
Felhatalmazza a Társulás elnökét a Cselekvési Terv aláírására.  
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
Határid ő: azonnal 
 
5./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi munkatervének módosítása 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Az előterjesztésben alá van húzva a módosított tétel, de annyival kellene módosítani, hogy 
márciusra van beírva a Társulás 2011. évi költségvetés IV. számú módosítása, az átkerülne 
áprilisra. Ha nincs kérdés, észrevétel, kiegészíteni való, kérem, szavazzunk. Aki eredetiben 
elfogadja az előterjesztésben megfogalmazottak szerint a 2012. évi munkaterv módosítást azzal, 
hogy a Társulás 2011. évi költségvetés IV. számú módosítása átkerül áprilisra, szavazza meg. 
Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
37 /2012.(III.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:     
             
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az 
alábbiak szerint elfogadja a 2012 évi munkaterv módosítást: 
 

2012. évi Munkaterv 
 

Február: 
1./ Beszámoló a Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, 
Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye 2011. évben végzett tevékenységéről 
Előadó: Sióréti Gabriella igazgató 
2./ Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálati Intézmény a 2011. évben végzett tevékenységéről 
Előadó: Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató 
3./ A Társulás 2012. évi költségvetésének elfogadása 
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 
4./ Lejárt határidejű határozatok felülvizsgálata 
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

Március: 
1./ Beszámoló a Társulás munkaszervezetének 2011. évi szakmai munkájáról 
Előadó: Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 
2./ 2012. évi Közbeszerzési Terv elfogadása 
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

Április: 
1./ Beszámoló Elek Város Önkormányzatának a 2011. évben átadott pénzeszközről 
Előadó: Pluhár László polgármester 
2./Beszámoló Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának a 2011. évben átadott pénzeszközről 
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester 
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3./ Beszámoló Lőkösháza Község Önkormányzatának a 2011. évben átadott pénzeszközről 
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester 
4./ Beszámoló a Társulás 2011. évi költségvetésről 
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 
5./ A Társulás 2011. évi költségvetésének IV. számú módosítása 
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

Május: 
1./ Beszámoló a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2011. évi 
szakmai tevékenységéről 
Előadó: Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató 
2./ A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 
3./ Beszámoló a 2011. évi belő ellenőrzési feladat ellátásáról 
Előadó: Dr. Juhászné Tóth Katalin belső ellenőr 

Június: 
1./A Társulás 2012. évi költségvetésének I. számú módosítása 
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

Szeptember: 
1./ Beszámoló a Társulás 2012. évi I. féléves gazdálkodásáról 
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 
2./ Beszámoló a Társulás munkaszervezetének 2012. évi I. féléves működéséről 
Előadó: Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető    
3./ Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálati Intézmény 2012 tanév első félévében végzett tevékenységéről 
Előadó: Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató 
4./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati 
Intézmény 2012-2013 tanév munkatervének elfogadása 
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 
5./ A Társulás 2012. évi költségvetés II. számú módosítása 
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 
6./ Lejárt határidejű határozatok felülvizsgálata  
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

Október: 
1./ Beszámoló a Központi ügyeleti szolgáltatás 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről 
Előadó: Központi ügyeleti szolgáltatás vezetője 

November: 
1./ Beszámoló a Társulás 2012. évi III. negyedéves gazdálkodásáról 
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 
2./ 2013 évi költségvetési koncepció elfogadása 
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 
3./ 2013 évi Belső ellenőrzési terv elfogadása 
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 
4./ A Társulás 2012. évi költségvetés III. számú módosítása 
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 
5./ 2013 évi tagdíj megállapítása 
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
             Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető  
Határid ő: értelem szerint 
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6./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 
  
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
A székhelyet módosítjuk. Béke sgt. 39 helyett Petőfi tér 2-re, és a munkaszervezet székhelyét is 
módosítjuk, amire azért kerül sor, mert a kórház nagy beruházása következtében szüksége van a 
kórháznak a rendelőintézet teljes épületére, jelenleg ott működik az orvosi ügyelet. Lebontják az 
urológiát rövidesen, ezért az orvosi ügyeletnek ki kell költöznie a rendelőintézetből és Gyula 
város önkormányzata csak a Zöld kereszt épületében tud nekik megfelelő helyet biztosítani, ahol 
most van a Kistérségi Iroda. Ezért a Kistérségi Irodának felajánlottuk a Petőfi tér 2 szám alatti 
egyik ingatlant. A Társulási Megállapodás módosítást a Képviselő-testületeknek még jóvá kell 
hagyni május 30-ig. 
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármestere) 
Az iroda néhány napon belül átköltözik és a feladatellátás itt fog folytatódni. Ha már egyszer itt 
vannak és itt működnek, akkor túl hosszú a határidő, törekedjünk arra, hogy áprilisban legalább 
rendeződjön ez a dolog, ne húzzuk már két hónapra. 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Eredetiben kérem figyelembe venni, hogy április 30-ig fogadjuk el. Ha nincs kérdés, észrevétel, 
hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja az előterjesztés mellékleteként a Társulási 
Megállapodás módosítást, április 30-i nappal történő hatálybalépéssel, melyhez mind a négy 
település Képviselő-testületének jóváhagyása szükséges, kézfelnyújtással szavazza meg. 
Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
38 /2012.(III.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:     
     
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 2011. 
május 30-i nappal hatályba lépő Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja:  
1./ 
1. Általános adatok, rendelkezések 
Székhelye: 5700. Gyula, Béke sgt. 39. helyett 5700 Gyula, Petőfi tér. 2. kerül. 
2./ 
5.4./ Munkaszervezet: 
Székhelye: 5700. Gyula, Béke sgt. 39. helyett 5700.Gyula, Petőfi tér. 2. kerül 
3./A Társulási megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
4./A Társulási megállapodás módosításának hatályossá válásához a tagönkormányzatok 
képviselőtestületeinek jóváhagyása szükséges. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás 
elnökét, hogy a jóváhagyó határozatok meghozatalát követően a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
              Társulás polgármesterei 
Határid ő: 2012. április 30. 
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7./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okiratának 
módosítása 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Ugyanebből az okból a Kistérségi Iroda Alapító Okiratát is módosítani kell, Petőfi tér 2-re 
változtatjuk a címeket, március 28-tól. Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, 
szavazzunk. Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslat szerint a 
Kistérségi Iroda Alapító Okiratának módosítását, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? 
Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
39 /2012.(III.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:     
 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának Alapító 
Okiratának módosítása 

 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, munkaszervezetének – továbbiakban: 
Iroda - alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
A költségvetési szerv neve és székhelye: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
Kistérségi Irodája 5700. Gyula, Béke sgt. 39. helyébe 5700 Gyula, Petőfi tér. 2. kerül. 
 
Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Gyula és Környéke Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 5700. Gyula, Béke sgt. 39. helyébe 5700 Gyula, Petőfi tér. 
2. kerül. 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 
felhatalmazza az elnököt az Alapító Okirat aláírására. A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a 
Társulás elnökét, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Regionális 
Igazgatóságához a hozott döntésről a határozat és az Alapító Okirat megküldésével, a 
törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő 
Határid ő: értelem szerint 
 
8./ A magyarországi Békés és a romániai Arad megye határ menti térségének közlekedés és 
gazdaságfejlesztése a Lőkösháza – Curtici (Kürtös) települések közötti útszakasz meg-
építésével,- A Gyulai Kistérség Déli kapuja című projekt csatlakozva a Gyula – Békéscsaba 
felé vezető 4444.számú állami közúthoz 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Elérkeztünk az utolsó napirendhez, a Lőkösháza – Kürtös települések közötti útszakasz 
megépítésének támogatásához. A határozati javaslat szerint a Kistérségi Tanács támogatja, hogy 
ennek az új közútnak a projektje, mint terv, kerüljön bele a Békés Megyei Közútfejlesztési 
tervbe, valamint Békés Megye Területfejlesztési tervébe. Megkérem Szűcsné Gergely Györgyi 
polgármester asszonyt, hogy egészítse ki szóban az előterjesztést, ez Lőkösházának a 
kezdeményezése. 
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Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármestere) 
Először is szeretném megköszönni, hogy megkeresésemre a polgármesterek pozitívan reagáltak 
és polgármester úrral tudtam erről egyeztetni. Ez gyakorlatilag az előző gondolatmenetnek a 
folytatásaként mindenképpen értelmezhető, hiszen bár nem tudjuk sok tekintetben a jövőt és nem 
tudjuk ahogy erre elnök úr is utalt, hogy miképp változik meg a kistérségnek a funkciója, milyen, 
feladatkörök azok amelyek maradnak, illetve mint kistérség nem is fog így működni. Ettől 
függetlenül úgy gondolom, hogy az itt elhelyezkedő települések gazdaságfejlesztési, turisztikai 
szempontból egy mikro régiót alkotnak. Esélyben az erő, ezt ma már többször is elmondtuk, és 
úgy gondolom, hogy ez valóban így van, és egymás adottságait, pozitív tulajdonságait, 
lehetőségeit kihasználva, nyilvánvaló, hogy a régió megközelíthetőségét, gazdaságfejlesztési 
szempontból élénkítő hatását, ugyanez elmondható turisztikai szempontból, hatását erősítheti egy 
ilyen jellegű projektnek a felkarolása is. Ennek a gondolatkörnek a felvetése 2001-ben már 
Lőkösháza részéről megtörtént. Lőkösháza és Kürtös között, ha létrejönne, most még ugye 
közúti határátkelő, helyről kell beszélni, létrejönne egy közút, akkor nagy valószínűséggel és 
minden bizonnyal akár a két megyeszékhely, tehát Békéscsaba és Arad, akár Gyula és Arad 
viszonylatában, az a közút jöhetne létre, amely legrövidebb utat biztosítja elérhetőség 
szempontjából a régióban, települések között. Úgy gondolom, hogy erre a projektre, fel lehet 
fűzni a kistérség valamennyi települését, hiszen ebből mindenki egyformán tud profitálni, és ez 
mindenki számára gyümölcsöző lehetne. A mi gondolatmenetünk és az eddig elért 
erőfeszítésünk azért is akadt meg, mert Lőkösházán nem került még kisajátításra az a mintegy 1 
km-es útszakasz, ami annak lenne az alapja, hogy itt a NIP Zrt-nek átadnánk, mert ebből egy 
állami közutat kellene létrehozni, csinálni. Az idén a Képviselő-testület úgy készítette el 
Lőkösházán a költségvetést, hogy megteremtette ennek az anyagi alapjait. Amennyiben ezt a 
fajta politikai támogatást, ezt a fajta térségi támogatást ez a projekt élvezi, és ezzel tovább 
tudunk haladni, abban a programban, amit Kalcsóné Marika is beszélt, hogy Gyula ebben 
élenjáró, ehhez tudnánk csatlakozni és ennek keretén belül ezt megvalósítani, akkor Lőkösháza 
azt a lépést, ami komoly anyagi lépés egy kistelepülés életében, ezt valljuk be, hogy kisajátítja 
azt a mintegy 1 km-es területet, ami a közút megépítéséhez szükséges. Ha ez a záloga, mert úgy 
tudom, hogy máshol ez volt a továbblépésnek a feltétele, hogy utána akár ingyenesen, akár 
térítésmentesen felajánlja a NIP Zrt-nek, ahhoz, hogy itt létesüljön. Ennek a projektnek van köze 
a vasútfejlesztéshez, hiszen itt gyakorlatilag Lőkösházától a határig két ütemben, első ütemben 
megépíti a NIP Zrt, illetve a Magyar Állam a vasútfejlesztés kapcsán, aminek az időzítése 
szintén 2014-től esedékes, a második részét pedig meglehetne HURO-s program keretében 
pályázni. Annak a szemléletnek, amelyről itt beszéltünk, hogy több településen is 5-10 km-ként 
nyíljon meg az átjárás lehetősége, úgy gondolom, hogy ez mindenki számára gyümölcsöző 
lehetne. Hozzá lehet kapcsolódni az Aradi víz átvezetésének a kérdéséhez, nyilvánvaló, hogy 
Lőkösházán keresztül fog érkezni az a fő vezeték, amely az Aradi vizet behozza a térségbe. 
Tehát ennek az útnak a megnyitása, vagy e mögé állása több szempontból is fontos lenne, és 
ennek az ütemezése, második ütemében, akár a Kétegyházi útnak a Lőkösházától történő 
folytatása is. Itt felfűződhetne a projektre Kétegyháza. Köszönöm az eddigi, ebben a kérdésben 
tapasztalt pozitív hozzáállást a polgármesterek részéről.                                         
      
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármestere) 
Előttem ismerős már ez a terv, 2006-ban is hallottam már róla. Már a Lőkösházi Képviselő-
testület, az akkori polgármester is szerette volna benyújtani ezt a pályázatot, de ha jól 
emlékszem, akkor azért vetették el, mert akkor egymás mellett volt az Eleki és Lőkösházi projekt 
és dönteni kellett akkor, hogy melyik.  Azóta már úgy tudjuk, hogy az Eleki meg fog valósulni, a 
kistérségen belül mindenképp támogatom, és javaslom, hogy támogassuk ennek a projektnek a 
megvalósulását. Ami miatt Kétegyházának ez fontos, az hogy nálunk az Aradi út, ez a neve, az a 
földút, ami megy kifele Lőkösháza felé és csatlakozik, ahogy átmegyünk, a vasúton Elek felöl, 
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ahhoz a kövesúthoz, szilárdburkolatú úthoz. Ennek régen hagyománya volt, hogy a Kétegyházi 
emberek, ebben a térségben élő emberek, nemcsak Kétegyháziak, mindenki más Békéscsabaiak, 
Békés megyeiek, ott jártak el Aradra, mert a leírások szerint ez a legrövidebb szakasz, ami pl. 
megközelíthető a megyeszékhely és Arad között is, ha megnézzük ezt a távolságot. Azért is 
fontos, mert az a térség Lőkösháza és környéke, Kétegyháza nem, de Elek is valamikor Arad 
Vármegyéhez tartozott, tehát a térségben vannak olyan hagyományok, olyan kialakult 
kapcsolódási pontok, amelyek az elkövetkezendő időszakban, ha megépülne ez az út, akkor ott 
erősítenénk a térséget, fejlődésnek indulhatna több szempontból is nem Lőkösháza, hanem 
mögötte Kevermes, mögötte lévő kistelepülések is közelebb, hamarabb jutnának el Aradig. Azt 
tapasztaljuk, hogy a határ túloldalán az ipari fejlődés egyre inkább beindult és örömmel 
hallottam, nemrégen voltam Kisjenőben a testvértelepülésünkön, hogy ott nincs 
munkanélküliség. Azt mondta polgármester úr, hogy 10-15 ember, aki egyáltalán nem akar 
dolgozni, de azon kívül ezek a letelepedett iparüzemek mindenki számára munkalehetőséget 
biztosítanak. Tudom, hogy Kürtösön is vannak ilyen ipari üzemek, és Aradon is nagyon sok 
ilyen új telepítésű ipari üzem épült, ami esetleg a mi munkanélküliségünket csökkenthetné majd, 
hiszen itt a délvidéken igen magas a munkanélküliség. Persze bérben különbség van a két ország 
bérezése között. Nyilván nem tömegesen fognak átmenni az emberek oda dolgozni, de akinek 
semmi más munkája nincs, és ezt el szoktam mondani a körülöttem, környezetemben élő 
munkanélkülieknek is, annak el kell fogadni a kisebb kereseti lehetőséget biztosító 
munkahelyeket is, és itt bele értem, akár UNIO-n belül a román területen lévő ipari üzemekben 
történő munkavégzést is, és ha lesz majd jobb, akkor váltani kell. Azon kívül, hogy közlekedni 
lehet majd én mást is látok e mögött a csatlakozás mögött, és mikor a polgármester asszony 
megkeresett ezzel a gondolattal, akkor is nagyon örültem neki. Most is örülök, hogy ide került és 
a gyulai polgármester úr is úgy fogadta ezt az anyagot, hogy támogatja, mert ez a térségünknek 
egy nagyon fontos fejlődését idézhet elő, ha nem csak itt Gyulánál, hanem néhány kilométerrel 
arrébb is át tudunk menni a határon és tudunk esetleg akár baráti kapcsolatokat erősíteni, akár 
üzleti vagy rokoni szálakat erősíteni.  
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Ezt úgy gondolom, hogy jó szívvel lehet támogatni mindegyik településről. Ha nincs több 
észrevétel, hozzászólás, kérdés, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy támogatja, a 
magyarországi Lőkösháza és a romániai Curtici települések között új közút - Lőkösháza a Gyulai 
Kistérség Déli kapuja c. projekt - keretében létesüljön, és egyúttal kéri, hogy a tervezett projekt 
kerüljön bele a Békés Megye Közúti Fejlesztési Tervébe, valamint a Békés Megye 
Területfejlesztési tervébe, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
40 /2012.(III.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:     
     
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, támogatja, 
hogy a magyarországi Lőkösháza és a romániai Curtici települések között új közút - Lőkösháza 
a Gyulai Kistérség Déli kapuja c. projekt - keretében létesüljön, és egyúttal kéri, hogy a 
tervezett projekt kerüljön bele a Békés Megye Közúti Fejlesztési Tervébe, valamint a Békés 
Megye Területfejlesztési tervébe. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő 
             Szűcsné Gergely Györgyi Lőkösháza polgármester  
Határid ő: értelem szerint 
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Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Ezt követően a Békés Megyei Önkormányzat elnökének kérem, hogy egy levelet fogalmazzon 
meg irodavezető asszony és egy kísérőlevéllel ezt a határozati javaslatot kivonatként elküldjük 
nekik, hogy ilyen formában hivatalosan is értesüljenek a kezdeményezésről.  
 

IV.  Egyéb: 
     
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Érdeklődnék, hogy a múltkori döntésünkkel kapcsolatban a Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 
elhelyezésével kapcsolatban mi a fejlemény, mert semmilyen hivatalos tájékoztatást az óta nem 
kaptam.  
 
Szelezsánné Poptyilikán Anikó (Pedagógiai Szakszolgálat igazgató) 
Megoldottuk a problémát rugalmasan. Nagyon nagy volt a hó, tehát úgy döntöttünk, hogy a 
szállítás elég nehézkes lett volna, illetve nekünk is kell egy olyan engedély, hogy bizonyos 
helyeken tartózkodhassunk és ezt így nem tudtuk megoldani, ezért beállítottunk két olajradiátort 
és 20 fokot kicsikartunk abból a nagy teremből. 
    
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Irodának ment erről tájékoztatás? 
 
Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető)   
Szóban igen. 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Azt kérném a jövőben, ha a testület foglalkozik ezzel a kérdéssel, illetőleg bármilyen hasonló 
kérdéssel, és döntést is hozunk, akkor minimum egy írásbeli tájékoztatót kapjunk a 
fejleményekről. Ha most nem kérdezek rá, akkor nem biztos, hogy ez itt elhangzik, ez fontos.     
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármestere) 
Megnézte egyébként az intézményvezető Kétegyházán a két felajánlott épületet, mind kettő 
alkalmas lett volna számára, tehát részünkről nem volt akadálya. A legnagyobb hóviharban, 
hóban mutattuk meg, itt van, és ha jönni akartok már is gyújtunk befele és elkészítjük, de hát 
akkor végül is így döntöttek, hogy nem jöttek át. Részünkről, amit én felajánlottam 
rendelkezésre állt.    
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Amennyiben nincs több észrevétel, bejelenteni való, köszönöm szépen a mai munkát, a mai ülést 
bezárom. 
 
Gyula, 2012. március 27. 

 

---------------------------------------   ----------------------------------------- 
    Dr. Görgényi Ernő elnök                      Kalcsó Istvánné jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
     ------------------------------------- 
                     Fazekas Ilona jkv vezető 


