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Beszámoló 

a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 

2005-2010. évi tevékenységéről 

I. A Társulási Tanács működése 

Az önkormányzati választásokhoz közeledve a képviselő testületek számvetést készítettek az 

elmúlt választási ciklus alatt elért eredményeikről, településeik fejlődéséről. A Körös-szögi 

Kistérség Többcélú Társulásának működése kevésbé kötődött az önkormányzati választási 

ciklusokhoz, a bekövetkezett és a továbbiakban is várható gyökeres társadalmi változások 

azonban indokolják, hogy a Társulás munkájáról mi is összefoglalót készítsünk.  

A Többcélú Társulás eddigi tevékenységének két periódusa volt.  

A 2004. derekán létrejött Társulást a szarvasi kistérség hat települése hozta létre, három évre 

szólóan (Békésszentandrás, Csabacsüd, Kondoros, Kardos, Örménykút, Szarvas). 2004-2007. 

december 31-ig tartott az első periódus.  

A 2006. őszi önkormányzati választások után lehetőség volt a kistérségi határok megváltozta-

tására. Ezzel a lehetőséggel élve Gyomaendrőd város és Hunya község Önkormányzata kérte 

a változást és bejelentette csatlakozási szándékát a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulá-

sához. Az erről szóló döntések megszületése után 2008. január 1-től nyolc település alkotja a 

Társulást. Ez a második periódus kezdete, amely napjainkig tart.  

A társulási folyamatot 2004-ben az akkori Belügyminisztérium úgynevezett „ösztönző pályá-

zata” indította el, amely jelentős támogatást nyújtott a többcélú társulások megalakításának 

esetére.  

Ebben az első társulási pályázatban 13 önkormányzati feladat kistérségi szintű megszervezé-

sét és 3 évre szóló fenntartását vállaltuk fel.  

A pályázat eredményes volt, az elnyert 108 millió Ft támogatás rövid idő alatt megérkezett a 

szarvasi önkormányzat számlájára.  

A jogi környezet ellentmondási és a pályázati kiírás értelmezése körülötti zavarok meglehető-

sen sok problémát okoztak a társulás kezdeti működésében, de összességekben a vállalt fel-

adatokat sikerült végrehajtani.  

Ezek röviden összefoglalva az alábbiak voltak:  

- egyes szociális feladatok kistérségi megszervezése, ehhez járművek beszerzése,  
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- pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának kiterjesztése a kistérségre, közoktatási 

intézményi társulások megszervezése, iskolabusz beszerzése,  

- sürgősségi orvosi ügyelet kistérségi megszervezése, a szarvasi ügyeleti központ kiala-

kítása, 2 db ügyeleti gépjármű beszerzése,  

- belső ellenőrzési társulás létrehozása,  

- útügyi társulás létrehozása,  

- közbeszerzési eljárások közös lebonyolítása,  

- hatósági igazgatási társulás megalakítása,  

- mozgókönyvtári hálózat kialakítása,  

- védőnői szolgálat részbeni kistérségi megszervezése,  

- települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer kialakításának előkészítése,  

- állati eredetű hulladékok kezelésének megoldására tervek elkészítése,  

- települési területrendezési tervek összehangolása,  

- Kistérségi Területfejlesztési Koncepció és egyéb fejlesztési koncepciók elkészítése.  

2005-től kistérségi normatív támogatás váltotta fel az ösztönző támogatást, a Társulás költ-

ségvetése önállóvá (a városi költségvetéstől függetlenné) vált.  

A normatív rendszer egyes feladatokat kiemelten támogatott (szociális ellátás, közoktatás), 

más feladatok támogatása viszont elmaradt (hatósági igazgatás, közbeszerzés).  

Fejlesztési feladatokra az önkormányzatokra vonatkozó egyéb pályázati lehetőségekkel élhet-

tek a társulások is.  

Összességében a 2005-ös év alapozta meg a Többcélú Társulás működésének további irányát. 

Ekkor született meg a döntés arról, hogy 2006. január 1-től a Társulás neve Körös-szögi Kis-

térség Többcélú Társulása lett.  

Elnökének 2004-ben Szarvas város polgármesterét, Babák Mihályt választották meg, akit a 

2006. évi önkormányzati választásokat követően újraválasztottak. 2008-ban egyéb megbizta-

tásai miatt lemondott, ezután Brlás János Kardos község polgármestere lett a Társulás elnöke.  

Alelnökök: Dankó Béla Kondoros polgármestere és Hamza Zoltán Békésszentandrás polgár-

mestere.  

A Társulás életében 2007 kiemelkedő fontosságú volt, mert ekkor járt le a három év, amelyet 

követően már nem volt kötelező a Többcélú Társulás fenntartása.  

A további működtetés mellett nyomós érvek szóltak:  

- továbbra is működött a kistérségi normatív támogatásokon keresztül az erős ösztönző 

rendszer,  
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- bejelentette csatlakozási szándékát a Kistérségi Társuláshoz Gyomaendrőd város és 

Hunya község önkormányzata, amelyet a Társulási Tanács támogatott. 

 

A Területfejlesztési Törvényben foglalt Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait is a Többcélú 

Társulás látja el. Erre már az ösztönző támogatás is lehetőséget adott, később pedig a Többcé-

lú Társulási Törvény is rögzítette.  

A Fejlesztési Tanács külön pénzügyi keretekkel nem rendelkezett, így feladatai a pályázati 

döntések meghozatalában, a pályázati tevékenység értékelésében, fejlesztési koncepciók elfo-

gadásában merült ki.  

A Társulás két kötelezően létrehozandó bizottságot működtet: 2004-től a pénzügy és költség-

vetési bizottságot, 2006-tól a közoktatási bizottságot.  

A Társulási Tanács általában havi rendszerességgel tartotta üléseit, esetenként sürgős esetek-

ben rendkívüli ülések összehívására is sor került.  

A társulási ülések határozatképességét biztosítani tudtuk, esetenként a képviselő testületi hatá-

rozatokkal alátámasztott képviselet útján.  

A Többcélú Társulás teljes szervezeti felépítését a következőképpen mutatjuk be: 



A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 
Szervezeti felépítése 

Társulási Tanács 

Kistérségi Fejlesztési Tanács 
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Szociális és Gyermekjóléti  Kistérségi Iroda  Humán Szolgáltató Központ 
Intézmény 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.  5540 Szarvas,  
5540 Szarvas, Kossuth u. 19.   Kossuth u. 56-58. 
Intézményegységek:    
1.  Gyermekjóléti alapellátást               Gazdasági Szervezet  
biztosító intézményegység   
 „Aprók kertje” Bölcsőde   Intézményegységek: 

5540 Szarvas, Kossuth u. 19.   
2. Gondozási Központ               Belső Ellenőrzési Társulás  
Szarvas, Bethlen G. u. 27.    
2.1. Szociális alapszolgáltatásokat Közvetett kapcsolatok:  
 nyújtó intézményegységek (kistérségi normatívákon keresztül) 1. Egységes Pedagógiai 
 Házi segítségnyújtás  Intézményfenntartó Társulások Szakszolgálat: 

5540 Szarvas, Bethlen G. u. 27.  5540 Szarvas, Kossuth u. 56-58. 
 Szociális étkeztetés  1. Kondoros – Kardos  

5540 Szarvas, Bethlen G. u. 27.  Nevelési-Oktatási Intézményfenntartó 5540 Szarvas, Bethlen G. u. 11/2. 
 Támogató Szolgálat  Társulás  

5540 Szarvas, Bethlen G. u. 27.  5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.  
 Tanyagondnoki Szolgálat  Feladatai: -óvodai nevelés 2. Családsegítő és 

5540 Szarvas, Bethlen G. u. 27.                   -általános iskolai oktatás Gyermekjóléti Szolgálat: 
 „Borostyán” Idősek és                   -bölcsődei ellátás 5561 Békésszentandrás, Fő u. 20. 

Fogyatékkal Élők Klubja és  Működési területe: Kondoros Nagyközség és  
demens személyek nappali ellátása  Kardos Község közigazgatási területe 5551 Csabacsüd, Alkotmány tér 1. 
5540 Szarvas, Bethlen G. u. 27-29. A feladatot ellátó intézmények neve:  

 „Ezüst Évek” Idősek és  1.1. Petőfi István Általános Iskola,  5552 Kardos, Gyomai u. 24. 
Fogyatékkal Élők Klubja és Diákotthon és  
demens személyek nappali ellátása  Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5553 Kondoros, Damjanich u. 3. 
5540 Szarvas, Tanya III. 411.  Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv  
  Székhelye: 5553 Kondoros, Iskola u. 2/6.  5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26. 

 „Naplemente” Idősek Klubja és  1.2. Többsincs Óvoda és Bölcsőde    
demens személyek nappali ellátása  Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 5540 Szarvas, Kossuth u. 56-58. 
5540 Szarvas, Tanya II. 86/1.  Székhelye: 5553 Kondoros, Csabai út 25.   

 „Liliomkert” Idősek Klubja és         
demens személyek nappali ellátása  2. Csabacsüd – Örménykút   3. Védőnői Szolgálat: 
5540 Szarvas, Dózsa Gy. u. 29.  Nevelési-Oktatási Intézményfenntartó Társulás  anya-, gyermek-, csecsemő- és 

2.2. Szakosított szociális ellátást  Részben önnállóan gazdálkodó költségvetési szerv nővédelem 
nyújtó intézményegységek Székhelye: 5551 Csabacsüd, Szabadság u. 41. 5561 Békésszentandrás, Fő u. 20. 
 „Őszi napfény”  Feladatai: -óvodai nevelés    

Idősek Átmeneti Otthona                    -általános iskolai oktatás  5551 Csabacsüd, Szabadság u. 50 
5540 Szarvas, Bethlen G. u. 29. Működési területe: Csabacsüd Nagyközség és  

 Örménykút Község közigazgatási területe  5552 Kardos, Gyomai u. 22. 
3. Gondozási Központ  A feladatot ellátó intézmény neve:   . 
5551 Csabacsüd, Petőfi u. 51-53. Trefort Ágoston Általános Iskola és Óvoda  5553 Kondoros, Kossuth tér 1. 
3.1. Szociális alapszolgáltatások Székhelye: 5551 Csabacsüd, Petőfi u. 37.   
 Házi segítségnyújtás       5556 Örménykút, Tessedik u. 21/B 
 Szociális étkeztetés 3. Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya  
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Intézményi Társulás    5540 Szarvas, Vasút u. 46-48. 
 Tanyagondnoki szolgálat Jogállása: jogi személyiséggel nem rendelkezik  



3.2. Szociális alapszolgáltatás Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 
5551 Csabacsüd, Alkotmány tér 1.  Működési területe: Gyomaendrőd Város, 
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 Idősek klubja és demens személyek Csárdaszállás Község, Hunya Község 
nappali ellátása közigazgatási területe 

3.3. Szakosított szociális ellátás A feladatot ellátó intézmények neve: 
 Ápoló Gondozó Otthon  1. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 

5551 Csabacsüd, Petőfi u. 51-53. Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Népliget u. 2. 
 Feladata: -általános iskolai oktatás, nevelés 
4. Szociális alapszolgáltatások   
5552 Kardos, Gyomai u. 27. 2. Térségi Humánsegítő Szolgálat 
 Szociális étkeztetés Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2. 
 Házi segítségnyújtás Feladatai: -házi segítségnyújtás 
 Idősek klubja és                   -közösségi szolgáltatás 

demens személyek nappali ellátása                  -támogató szolgálat 
 Tanyagondnoki szolgálat                  -idősek és fogyatékosok nappali ellátása 
                  -idősek otthona és átmeneti elhelyezése 
5. Szociális alapszolgáltatások                   -gyermekjóléti szolgálat 
5553 Kondoros, Hősök útja 18.                   -családsegítés 
 Idősek klubja és                   -pedagógiai szakszolgálat 

demens személyek nappali ellátása 
 Házi segítségnyújtás 
 Szociális étkeztetés 
 Tanyagondnoki szolgálat 
 
6. Szociális alapszolgáltatások  
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.  
 Házi segítségnyújtás 
 Szociális étkeztetés 



II. Ágazati feladatok ellátása 

1.) Szociális és gyermekjóléti feladatok 

A szociális alap- és intézményi feladatok ellátása folyamatosan bővült és fejlődött az évek 

során, rugalmasan követve az ágazati jogszabályok sűrű változásait és a pénzügyi feltételeket.  

2007. január 1-vel kezdte meg működését a Többcélú Társulás saját fenntartásában működő 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény.  

A feladatok átvétele az önkormányzatoktól településenként, szakfeladatonként, és időben is 

változott, ami nem ment zökkenőmentesen. De a négy év alatt mára kialakult, stabilnak 

mondható intézményi működés azt bizonyítja, hogy a szociális ágazatban van létjogosultsága 

a térségi feladatellátásnak.  

A szarvasi székhelyű intézménnyel hasonló rendszerben működik a Gyomaendrőd - Csárda-

szállás – Hunya Intézményi Társulás, azzal a különbséggel, hogy ennek fenntartója nem a 

Kistérségi Társulás.  

Részleteiben a két intézmény az alábbi feladatokat látja el:  

1. Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19. 

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 

Feladatai:  - ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 

 - átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 

 - bölcsődei ellátás 

 - házi segítségnyújtás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) 

 - családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, tanyagondnoki szolgálat 

 - szociális étkeztetés 

 - nappali szociális ellátás 

 - egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (támogató szolgáltatás) 

 - intézményi vagyon működtetése 

 - önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

 - védőnői szolgálat 

 - anya-, gyermek- és csecsemővédelem 

Működési területe: Csabacsüd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas településeinek köz-

igazgatási területe. 
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2. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás 

Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 

A feladatot ellátó intézmény neve: Térségi Humánsegítő Szolgálat 

Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.  

Feladatai:  - házi segítségnyújtás 

 - közösségi szolgáltatás 

 - támogató szolgáltatás 

 - idősek és fogyatékosok nappali ellátása 

 - idősek otthona és átmeneti elhelyezés feladatai 

 - gyermekjóléti szolgálat 

 - családsegítés 

 - pedagógiai szakszolgálati feladatok közül logopédiai, nevelési tanácsadás és 

 gyógytestnevelés. 

Működési területe: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települések közigazgatási területe.  

Egyes szociális feladatokra a Társulás megállapodást kötött alapítványokkal és az Evangéli-

kus Egyházzal is. Ez az együttműködési forma a mai napig működik, de a jogszabályi válto-

zások miatt az utóbbi időben háttérbe szorult, mivel kistérségi normatív támogatása megszűnt. 

A Társulási Tanács 2006-ban elkészítette a Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Kon-

cepciót, amelyet 2008-ban felülvizsgáltunk és aktualizáltunk. A koncepció elkészítése feltéte-

le volt a kistérségi szociális normatívák igénybevétele. 

A Társulás működteti a Kistérségi Szociális kerekasztalt, amely jogszabályi kötelezettségei-

nek mindenkor eleget tett. Elnöke: Dávid Zoltán, a Békés Megyei Önkormányzat szociális 

intézményeinek igazgatója. A kerekasztal legutóbbi fontos feladata a települési és kistérségi 

közmunka programok felülvizsgálata, jóváhagyása volt.  

2.) Oktatás, nevelés, pedagógiai szakszolgálati feladatok 

Közoktatási ágazatban az ösztönző támogatás elsősorban a Társulás által fenntartott, össze-

vont oktatási-nevelési intézmények létrehozásra irányult. Annak ellenére, hogy az ösztönzés 

igen csábító pénzügyi feltételeket kínált, a Társulási Tanács ezzel a lehetőséggel nem kívánt 

élni.  

Ahol a tanulólétszám és az egyéb feltételek indokolták, közoktatási intézményi társulások 

jöttek létre, amelyek kisebb volumenű normatív támogatáshoz juttatták az intézményeket.  

Jelenleg is működő oktatási-nevelési intézményi társulásaink:  
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1. Kondoros – Kardos Nevelési-Oktatási Intézményfenntartó Társulás 

Székhelye: 5553 Kondoros, Hősök tere 4/5. 

Feladatai:  - óvodai nevelés 

 - általános iskolai oktatás 

 - bölcsődei ellátás 

Működési területe: Kondoros Nagyközség és Kardos Község közigazgatási területe 

A feladatot ellátó intézmények neve: 

1.1. Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 

Székhelye: 5553 Kondoros, Iskola u. 2/6.  

1.2. Többsincs Óvoda és Bölcsőde 

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 

Székhelye: 5553 Kondoros, Csabai út 25. 

2. Csabacsüd – Örménykút Nevelési-Oktatási Intézményfenntartó Társulás 

Részben önnállóan gazdálkodó költségvetési szer 

Székhelye: 5551 Csabacsüd, Szabadság u. 41. 

Feladatai:  - óvodai nevelés 

 - általános iskolai oktatás 

Működési területe: Csabacsüd Nagyközség és Örménykút Község közigazgatási területe 

A feladatot ellátó intézmény neve: 

Trefort Ágoston Általános Iskola és Óvoda 

Székhelye: 5551 Csabacsüd, Petőfi u. 37. 

3. Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya Intézményi Társulás 

Jogállása: jogi személyiséggel nem rendelkezik 

Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 

Feladata:  - általános iskolai oktatás-nevelés 

Működési területe: Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás Község, Hunya Község közigazgatási 

területe 

A feladatot ellátó intézmény neve: 

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola  

Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Népliget u. 2. 

A Többcélú Társulás által fenntartott közoktatási intézményünk a Kistérségi Humán 

Szolgáltató Központ, amely példája a jogszabályi változásokat követő rugalmas átalakulá-

soknak.  
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2006-ban az első társulás által fenntartott intézményként jött létre a Körös-szögi Kistérség 

Pedagógiai Szakszolgálata a nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés és korai 

fejlesztés feladatokra. Rövidesen már Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat volt a 

neve, 2007-től a pályaválasztási tanácsadást is ellátta, a gyógytestnevelés kiegészült a 

gyógyúszással, létrejött az intézményen belül az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda.  

A Szakszolgálat és a Családsegítő szolgálat szoros együttműködése hozta létre a 2008. au-

gusztustól működő Humán Szolgáltató Központot, amelynek három intézményegysége jelen-

leg a kistérség hat településén az alábbi feladatokat látja el:  

1. Közoktatási feladatok: 

- nevelési tanácsadás, iskolapszichológiai szolgáltatás,  

- logopédia,  

- gyógytestnevelés,  

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás,  

- pályaválasztási tanácsadás,  

- utazó-szakember hálózat működtetése,  

- integrált nevelésben, oktatásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.  

2. Szociális és gyermekjóléti feladatok: 

- családsegítés: rendszeres szociális segélyezettek ellátása, adósságkezelési tanácsadás, 

jogi tanácsadás, utcai szociális munka, konfliktuskezelő mediáció,  

- gyermekjóléti szolgáltatás, készenléti szolgálat, kapcsolattartási ügyelet, utcai- és la-

kótelepi szociális munka,  

- tanyagondnoki szolgálat. 

3. Egészségügyi feladatok:  

- védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek-, csecsemő- és nővédelem,  

- iskola-egészségügyi ellátás. 

Az Intézmény működési területe: Békésszentandrás Nagyközség, Csabacsüd Nagyközség, 

Kondoros Nagyközség, Kardos Község, Örménykút Község, Szarvas Város közigazgatási 

területe. 
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3.) Belső ellenőrzési tevékenység 

A Belső ellenőrzési Társulás függetlenített belső ellenőrök alkalmazásával indult. A képesítési 

előírások szigorodása és nyugdíjazások miatt ez mára megváltozott, mert megfelelő képesítés-

sel és gyakorlati idővel is rendelkező, alkalmas személyt nehezen találni.  

Jelenleg 1 fő főállású fiatal pénzügyi szakember látja el a belső ellenőrzési feladatokat, aki 

azonban kellő gyakorlati idő hiányában vezető belső ellenőr nem lehet. Így a vezető belső 

ellenőri feladatok ellátására pályázatot írtunk ki, amelyet vállalkozóként Cséfai János nyert el, 

aki korábban a Társulás zárszámadásának könyvvizsgálatát végezte. Szakmai tapasztalata, 

helyismerete biztosíték arra, hogy a Társulás költségvetése megfelel a törvényeknek és pénz-

ügyi szempontból szabályszerűen működnek a társulási intézmények  

A Társulási Tanács minden évben az önkormányzatok képviselő testületei által meghatározott 

ellenőrzési igények és a Társulás saját ellenőrzési igényei alapján fogadja el éves ellenőrzési 

tervét. 

A belső ellenőrök minden évben beszámolnak a Társulási Tanács előtt a megelőző év ellenőr-

zési tervének végrehajtásáról.  

A költségek megosztása a települések között az igényelt ellenőrzési napok száma alapján tör-

ténik, a Társulási ellenőrzések költsége lakosságarányosan oszlik meg.  

4.) Hatósági-igazgatási és útügyi feladatok 

A 2004-ben meghirdetett ösztönző pályázat viszonylag jelentős összegekkel támogatta a Ha-

tósági-igazgatási és az Útügyi Társulások megalakítását. Ez volt az alapvető oka annak, hogy 

ezek a társulások a mi kistérségünkben is létrejöttek.  

Későbbiekben azonban ezek a feladatok nem részesültek támogatásban, sőt a törvény nem is 

adott felhatalmazást a Társulásoknak hatósági-igazgatási feladatok ellátására.  

Ugyanakkor bizonyos igény jelentkezett a települések részéről elsősorban a szabálysértési, 

birtokvédelmi ügyek és útügyi, közlekedési feladatok kapcsán.  

Így az a megoldás született, hogy a hatósági feladatok ellátására az érdekelt önkormányzatok 

Szarvas várossal kötöttek megállapodást, míg a nem hatósági útügyi, útellenőri feladatok ellá-

tása a Társulásnál maradt. (A pénzügyi elszámolás a településekkel a Társuláson keresztül 

történik.) 

A szabálysértési, birtokvédelmi, kereskedelmi hatósági feladatokat 6 település vonatkozásá-

ban egy jogi végzettségű ügyintéző látja el Szarvas város Polgármesteri Hivatalában.  

Az útügyi feladatokat Nagy Sándor útügyi referens látja el, aki szintén köztisztviselőként dol-

gozik a szarvasi Polgármesteri Hivatalban. Munkabérének 50%-a terheli a Társulást.  
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Nevéhez fűződik a kistérség nyolc településén a jogszabályoknak megfelelő útügyi nyilván-

tartás elkészítése, vezetése. Folyamatos útellenőrzést lát el, szabálytalanságok észlelése esetén 

felszólításokat ad ki azok megszüntetésére. Kiadja a közútkezelői hozzájárulásokat, a Rendőr-

séggel együttműködve részt vesz a közlekedésbiztonsági eljárásokon.  

5.) Mozgókönyvtári Szolgáltatás 

Kistérségünkben a Mozgókönyvtári Szolgáltatás bevezetésére 2008-tól nyílt lehetőség, ami-

kor Hunya község csatlakozásával négy településen lehetett ehhez kistérségi normatívát igé-

nyelni.  

A szolgáltatás ellátására a Társulás a Békés megyei Tudásház és Könyvtárral kötött megálla-

podást először egy évre, majd 2009-re és 2010-re is meghosszabbítva.  

A megyei intézmény magas színvonalon, a települések megelégedésére látja el feladatát. 

Minden településen az igényeknek és a megkötött szerződéseknek megfelelően szolgáltattak. 

A kapcsolattartás folyamatos volt a könyvtárosokkal (telefon, e-mail), ha szükséges volta az 

önkormányzatokkal, polgármesterekkel, illetve jegyzőkkel is.  

A könyvtárak tárgyi feltételei a korábbiakhoz képest javultak. Különösen látványos volt a 

fejlesztés Hunyán, külön olvasóterem, számítógép használat kialakítására került sor. Megol-

dódtak az internet hozzáférési lehetőségek Kardoson, Örménykúton és Hunyán is. Az internet 

és számítógép használat feltételei megteremtésének és a folyóiratok előfizetésének köszönhe-

tően a forgalom is növekedett. Könnyebbé vált a kommunikáció.  

Konkrét szolgáltatások, amelyek minden településre jellemzőek:  

 Ajánlójegyzékek készítése, amelyeken az igényeket be lehetett jelölni.  

 Az új könyveket bemutató folyóiratok, kiadványok kiküldése, amelyek szintén segítet-
ték a rendelést.  

 Az igények összegyűjtése.  

 Közösen kialakított használati rend és nyitva tartás. 

 Dokumentumvásárlás: könyvek, folyóiratok (a könyvek 35% kedvezménnyel). 

 Feldolgozás: a könyvek raktári lapokkal, katalóguscédulákkal ellátva.  

 Adatbázis építése, lelőhely megjelöléssel, minden átadott könyv esetében rögzített a 
lelőhely, hogy mely településen található.  

 A dokumentumok letétbe adása.  

 Átvételi elismervények elkészítése, amelyek részletes dokumentumlistát és árat tar-
talmaznak.  

 A dokumentumok kiszállítása a helyszínre.  

 Helyszíni segítségnyújtás, az adott szakmai kérdések megbeszélése, megoldása.  
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 A nyilvántartások vezetésének segítsége. A szolgáltató helyek ellátása nyilvántartás-
okhoz szükséges nyomtatványokkal: munkanapló, olvasójegy, folyóirat-nyilvántartó 
kardex lap, kölcsönzési füzet, stb. 

 Folyóirat-előfizetés. 

Körös-szögi Kistérség könyvtári szolgáltató helyek adatai 

Település 
Alapterület 

/m2/ 
Számítógépek 

száma /db/ 
Letét 
/db/ 

Állomány 
/db/ 

Aktív hasz-
náló 

Helyben 
használó 

Kölcsönzött 
kötet /db/ 

Csabacsüd 60 4 191 10.523 299 3917 9389 

Hunya 36 1 147 5063 85 482 297 

Kardos 50 3 148 3500 50 434 646 

Örménykút 35 1 119 800 40 600 120 

 

6.) A Társulás munkaszervezete 

A Többcélú Társulás működésével kapcsolatos feladatokat 2005. augusztus 31-ig Szarvas 

Város Polgármesteri Hivatala látta el. A jegyző irányításával azon köztisztviselők közremű-

ködésével, akikhez az adott ágazati feladat tartozott.  

A társulási feladatok bővülésével ez az állapot hosszú távon nem volt fenntartható és a mi-

nisztériumi irányítás is az önálló munkaszervezetek létrehozását ösztönözte.  

2005. szeptemberében a létrejött Kistérségi Irodát 1 fő részfoglalkozású irodavezető vezette, 

mellette 1 fő adminisztrátor, 1 fő vidékfejlesztési menedzser, 1 fő igazgatási előadó, 1 fő út-

ügyi referens és 2 fő belső ellenőr dolgozott.  

A pénzügyi feladatokat továbbra is a szarvasi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya látta 

el. 2006-tól több kísérlet történt a társulási pénzügyek leválasztására a hivataltól, ami átmeneti 

sikereket hozott, de végleges megoldást nem.  

Végül többszöri intézményi átszervezés után – a korábbi intézmények gazdasági szervezeté-

nek megszüntetésével – jött létre a jelenlegi Gazdasági Szervezet, amely a Kistérségi Irodán 

belül működik, de vezetőjét a Társulási Tanács nevezik ki.  

Létszáma jelenleg a gazdasági vezetővel együtt 7 fő, de hangsúlyozni kell, hogy a két önálló-

an gazdálkodó társulási intézmény nem rendelkezik gazdasági szervezettel. Ezeket a feladato-

kat – megállapodás alapján – a Kistérségi Irodán belül működő Gazdasági Szervezet látja el.  

Időközben az igazgatási és útügyi feladatokat ellátó munkatársak köztisztviselői kinevezést 

kapnak a Polgármesteri Hivataltól. 
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A belső ellenőrök száma Gyomaendrőd és Hunya csatlakozásával 3 főre nőtt, amelyből azon-

ban 2 fő nyugdíjba vonult. Így 1 fő belső ellenőr mellett vállalkozási szerződéssel látjuk el a 

feladatot. 

Az irodavezető helyettesítését Nagy Sándor útügyi referens 40.000 Ft/hó megbízási díj elle-

nében látja el.  

 

A Kistérségi Iroda szervezeti felépítése 

Társulási Tanács 

 

 

Kistérségi Iroda:  1 fő irodavezető 

 1 fő irodavezető helyettes (megbízással) 

 1 fő pályázati referens 

Gazdasági Szervezet:  1 fő gazdasági vezető 

 1 fő pénztáros és munkaügyi előadó 

 2 fő főkönyvi könyvelő 

 1 fő vagyongazdálkodó, eszköznyilvántartó 

 1 fő pénzügyi előadó (normatíva ügyintéző) 

 1 fő általános pénzügyi ügyintéző 

Belső Ellenőrzési Társulás  1 fő főállású belső ellenőr a Kistérségi Irodán belül.  

 Külső szakértő vállalkozási szerződéssel 

Szarvas Város Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők:  

 1 fő szabálysértési előadó 

 1 fő útügyi referens (és irodavezető helyettes megbízással) 

 

7.) Civil kapcsolatok 

A Társulás és a civil szféra közötti együttműködést a Kistérségi Területfejlesztési Tanácsok 

részére a Területfejlesztési Törvény kötelező jelleggel írja elő.  

A Kistérségi Civil Egyeztető Fórumot 2004-ben a Közigazgatási Hivatal közreműködésével 

mindössze 7 civil szervezet részvételével sikerült létrehozni. Bár működése formális volt, 

szervező munkánk eredményeként 2006-ban már 26 tagja volt az Egyeztető Fórumnak. A 

működés formalitása és egy Zala megyei példa nyomán alakult meg az Egyeztető Fórum tag-
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jaiból a Körös-szögi Civil Fórum Egyesület, amely megállapodás alapján látja el azt a felada-

tot, amit a törvény az egyeztető fórumoktól megkíván.  

Ugyanakkor az Egyesület a civil élet tényleges kerete lett és működése azáltal is kötődik a 

társuláshoz, hogy feltételeit a Kistérségi Iroda biztosítja.  

A Körös-szögi Civil Fórum Egyesület 2007. évi megalakulása óta a Civil Egyeztető Fórum 

szerepét is betölti.  

A Társulás civil kapcsolatai az Egyesület megalakulása óta jelentősen kibővültek. Pályázati 

tevékenységével az Egyesület is forrásokat hoz a Kistérségbe.  

Az NCA működési pályázatán 200.000 Ft-ot, Civil Konferencia megrendezésére 400.000 Ft-

ot nyert el az Egyesület. A kétnapos Civil Konferencia 2009. szeptember 23-24-én volt Szar-

vason és Gyomaendrődön. A Békés megyei Önkormányzat pályázatán két célra nyert támoga-

tást az Egyesület. Kisebb, alakuló civil szervezetek munkájának segítésére, támogatására 

1.500.000 Ft-ot, a VIII. Kistérségi Civil Találkozóra 900.000 Ft-ot. A 2010. évi A Leader – 

program keretében a Térségi civil Központ létrehozására is az Egyesület nyújtott be pályáza-

tot, amelyhez Szarvas Város Önkormányzata biztosít ingatlant. Az elnyert támogatás 

21.000.000 Ft. 

2010-ben szintén a Megyei Önkormányzat nyújtott 980.000 Ft támogatást az Egyesületnek, 

amelyből három megyei intézmény Szilvanapi bemutatkozását biztosítottuk.  

A Civil Egyeztető Fórum feladatainak ellátására 400.000 Ft támogatást nyertünk az NCA-tól 

2010-ben. 

Az Egyesület aktív tevékenységének köszönhetően taglétszáma jelentősen nőtt:  

A tagság megoszlása településenként:  

Szarvas: 44  

Gyomaendrőd: 9  

Kondoros: 6 

Csabacsüd: 3 

Békésszentandrás: 11 

Kardos: 3 

Kunszentmárton: 1 
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8.) A Többcélú Társulás gazdálkodása, pályázati tevékenysége 

A Társulás működéséhez szükséges forrásokat a különböző címen kapott állami támogatások 

és a társult önkormányzatok hozzájárulásai biztosították.  

Lényeges eleme volt a forrásoknak az úgynevezett „kistérségi normatíva”, amelynek mértéke 

az éppen aktuális kormányzati céloknak megfelelően volt ösztönző hatású.  

A 2007. december 31-ig tartó periódusban évről-évre emelkedett, kiemelten támogatva a Tár-

sulás által fenntartott intézményeket.  

2008. januártól viszont fokozatosan csökkentek a kistérségi normatívák. A mi társulásunk 

esetében a normatíva összegének fokozatos emelkedéséhez hozzájárult a Társulás által ellátott 

feladatok évről-évre történő bővülése.  

A közoktatási normatívákat kivéve mindig igyekeztünk azt a működési formát választani, ami 

a lehető legkedvezőbb támogatási feltételeket biztosította.  

2008-tól a normatív támogatások összegét növelte Gyomaendrőd és Hunya csatlakozása is. 

(Lásd: 6. sz. melléklet).  

A működés finanszírozását 2005-2006-ban előlegek átutalásával Szarvas Város Önkormány-

zata biztosította. 2007-től – a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően – minden költségvetési 

évben sikerült annyi tartalékot képezni, amely biztosította a folyamatos finanszírozást. (1-5. 

sz. mellékletek) 

Költségvetési gazdálkodásunkról minden évben a zárszámadás keretében részletesen beszá-

moltunk a Társulási Tanácsnak.  

A Társulás költségvetésének mérleg szerinti főösszege: 

2007. december 31-én – 6 településre vonatkozóan – 342.964 e Ft volt,  

2009. december 31-én – 8 településre vonatkozóan – 454.192 e Ft.   

(7/a és 7/b sz. mellékletek szerint) 

A Társulás által megvalósított fejlesztéseket, beruházásokat a különféle pályázatok tették le-

hetővé.  

2004-2007 között 35 pályázatot nyújtottunk be, amelyeken 285,4 millió Ft támogatást nyer-

tünk. A támogatásnak hozzávetőleg 10%-a szolgált működési, foglalkoztatási célokat, 90% 

fejlesztésekre, felújításokra szolgált.  (9/a és 9/b sz. mellékletek szerint) 

2008-2010-ig 38 pályázatot nyújtottunk be, amelyeken 403.9 millió Ft-ot nyertünk el.  

A növekedés annak eredménye, hogy 2008-tól a Kistérségi Irodán kívül a társulás két intéz-

ménye is jelentős pályázati tevékenységet folytatott.  
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Hozzájárult az is, hogy 2008-tól egyes önkormányzati feladatok normatív támogatása meg-

szűnt, s helyette pályázati úton lehetett támogatást igényelni (pl. támogató szolgáltatás, jelző-

rendszeres szolgáltatás, egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok).  

Fentiekből következően a 2008-2010 között elnyert pályázati támogatásoknak 40%-a műkö-

dési, képzési, foglalkoztatási célokat szolgált, és 60%-át tudtuk fejlesztési, felújítási célokra 

fordítani. (10-11-12. sz. mellékletek szerint) 

Vagyongazdálkodás 

A Többcélú Társulás vagyona 2007. december 31-én 320.985.576 Ft volt, amely értelemsze-

rűen a 2004-ben társult 6 települést illeti meg.  

A 2010. június 30-i állapot szerint a bruttó vagyonérték 423.802.680 Ft. (8. sz. melléklet sze-

rint) 

A Társulási vagyonról 2009. december 31-vel részletes, településenkénti kimutatás készült, 

soronként felsorolva a beruházásokat, beszerzett eszközöket.  

Ezt valamennyi település rendelkezésére bocsátottuk, s azóta negyedévenként kapnak a tele-

pülések tájékoztatást az aktuális vagyonváltozásról.  

A 2004-2007 között felhalmozott vagyon arányaiban jelentősebb, mert magába foglalja az 

első ösztönző pályázat kapcsán beszerzett vagyontárgyakat és legjelentősebb beruházásunk, a 

közel negyedmilliárd összegű kistérségi szélessávú hálózat vagyonértékét is.  

A 2007-ig elnyert pályázati támogatások döntően fejlesztési jellegűek voltak, viszont 2008-tól 

ez a tendencia megváltozott.  

A települések közötti vagyonmegosztás szempontjai:  

- a megvalósulás helye 

- az önerő aránya 

- lakosságarány (ahol az előző két szempont nem értelmezhető) 

A társult önkormányzatok igénye, hogy a rájuk eső vagyonérték saját könyveikbe nyilvántar-

tásba kerüljön. Ennek lehetőségeit, számviteli lebonyolításának módját jogi szakértők és 

könyvvizsgáló segítségével még keressük.  
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Tisztelt Társulási Tanács! 

A Többcélú Társulás tevékenységéről, elért eredményeiről a fentiekben hat évet átölelően 

adtunk számot. Átléptük a választási ciklusok időszakát, de csak így teljes a kép a Körös-

szögi Kistérség Többcélú Társulásáról. Nem bocsátkoztunk részletekbe, mert az éves beszá-

molók, zárszámadások, intézményi beszámolók részletesen tartalmazzák mi történt egy-egy 

esztendő alatt. 

Eredményeink a Társulási tagok progresszivitásának, együttműködési szándékának köszönhe-

tők, amely mindig arra irányult, hogy az adott lehetőségeket a racionalitás határain belül, de 

maximálisan igyekezzünk kihasználni. Az együttműködés nem volt mindig konfliktusoktól 

mentes, de ez természetes egy olyan szervezetben, ahol minden polgármesternek saját telepü-

lése érdekeit kell képviselnie mindenekelőtt. Ezeket az érdekeket kellett összhangba hozni 

egy-egy fajsúlyos költségvetési döntés, vagy egy-egy pályázat benyújtása kapcsán, megtalálni 

azt a megoldást, amely a térségnek is, a településeknek is egyaránt érdeke volt.  

Köszönjük polgármestereink társulásban végzett munkáját. 

Szarvas, 2010. szeptember 21. 

 

 Mihaleczné Kovács Mária  Brlás János 
 kistérségi irodavezető  elnök 
 

A beszámolót a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 68/IX. 28./ számú 
társulási határozatával elfogadta.  

2010. szeptember 28. 

 Mihaleczné Kovács Mária 
 kistérségi irodavezető



A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 

költségvetési adatai 2005-2007-ig 

(hat település vonatkozásában) 

(ÖSSZESÍTÉS) 

 2005 2006 2007 Összesen 

BEVÉTELEK     

Működési bevételek 153.278 116.990 528.443 798.711 

Felhalmozási célú 

bevételek 
2.200 122.931 138.531 263.662 

Bevételek összesen 155.478 239.921 666.974 1.062.373 

KIADÁSOK     

Működési kiadások 64.195 90.517 434.002 588.714 

Felhalmozási célú 

kiadások 
83.548 103.629 215.947 403.124 

Kiadások összesen 147.743 194.146 649.949 991.838 
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