BESZÁMOLÓ
a Kistérségi Fejlesztési Tanács
feladatait ellátó Körös-szögi Kistérségi
Többcélú Társulás
I.

A kistérségi fejlesztési tanács, illetve a többcélú kistérségi társulás szakmai
tevékenysége:
1. A Kistérségi Fejlesztési Tanács és a helyi önkormányzatok
együttműködésében, a társulási feladatok ellátásában közvetlen a
visszacsatolás a településekkel a polgármestereken keresztül. A
polgármesterek 80%-ban személyesen vesznek részt a fejlesztési tanács, illetve
a társulás ülésein. Viszonylag ritkán kerül sor az akadályoztatás miatti
helyettesítésre, s ez minden esetben a képviselő-testületek felhatalmazása
alapján történik. A Tanács és a Társulás önkormányzatokat érintő döntéseit
formálisan a polgármesterek terjesztik a képviselő-testületek elé, de ezt
megelőzi a jegyzők előzetes tájékoztatása e-mailben.
A Tanács illetve a Társulás üléseire minden esetben meghívást kapnak a
gazdasági kamarák, a Megyei Területfejlesztési Tanács, a civil szervezetek
képviselője.
Adott szervezeteket érintő napirendek tárgyalása kapcsán meghívást kapnak a
gazdasági, társadalmi szervezetek, intézmények.
2/a. A Kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetének, adottságainak
vizsgálata és értékelése megtörtént a 2007-2012 évekre szóló gazdasági
program előkészítése, kidolgozása során.
A program címe: „A Körös-szögi Kistérség a növekedés és a
munkahelyteremtés szolgálatában.”
2/b. A Kistérség területfejlesztési koncepciója 2005-ben elkészült, amely
átdolgozásra illetve kiegészítésre szorul, mivel 2008. január 1-től két új
település csatlakozott a kistérséghez, Gyomaendrőd város és Hunya község,
így a társult települések száma 6-ról 8-ra emelkedett. Az új koncepció
elkészítése csak célzott pályázati források igénybevétele esetén lehetséges,
ugyanis a pénzügyi fedezetet a társult önkormányzatok nem tudják biztosítani.
A kistérség 2007-ben elkészített fejlesztési stratégiája és operatív programjai
még csak hat települést foglalnak magukba. A stratégiát és operatív
programokat a társulás polgármesterei több formális és informális fórumot
egyeztették, megvitattak, kikérve a Civil Egyeztető Fórum véleményét.
Végleges formáját a Kistérségi Fejlesztési Tanács ülésén fogadták el.
2/c. A fejlesztési tervek pénzügyi terveinek tartalma: teljes becsült költség,
források megjelölése nélkül. Ez azt jelenti, hogy a Társulás saját erőből
fejlesztések megvalósítására nem képes. Kizárólag pályázati lehetőségek
határozzák meg a fejlesztési tervek megvalósítását.
2/d. A kistérségi cselekvési terv kidolgozásának alapja a gazdasági program, a
fejlesztési stratégia és az operatív programok voltak. Kidolgozása is hasonló
metódusban történt, azzal a különbséggel, hogy az egyeztetési folyamatokba

bekapcsolódtak a kistérségi koordinátorok is. A cselekvési tervet a Fejlesztési
Tanács illetve a Társulás 54/2007. (IV.16.) sz. határozatával fogadta el.
Miután Gyomaendrőd és Hunya csatlakozásához a Társulási Tanács a
befogadó nyilatkozatot kiadta, a Cselekvési terv átdolgozásra került és
kiegészült e két település projektjével.
Az átdolgozott Cselekvési tervet a Társulási Tanács 98/2007. (XI. 29.) sz.
határozatával fogadta el.
2/e. A központi és regionális pályázatokra a kistérségi társulás 16 pályázatot
nyújtott be, ebből 8 pályázat nyert. Pályázati támogatási igényünk 315 millió
Ft. volt, az elnyert támogatás 50 millió Ft. volt. Az elnyert pályázatokkal
fejlesztési célú támogatást nem nyertünk. Előzetes véleményünk, hogy a
pályázati támogatások nem generálnak gazdaságélénkítést, a támogatások
jelentős része működést szolgál és további működési költséget generál.
A fejlesztési célú pályázatok értékelésének rendszere nem átlátható, ami
negatív feltételezésekre ad okot. A pályázati rendszer nem egyszerűsödött, az
önkormányzatok a legkisebb pályázatokat sem képesek pályázatkészítő cégek
segítsége nélkül elkészíteni, akik többnyire a pályázatkészítés mellett lobby
cégeknek tüntetik fel magukat. A pályázatok elkészítésének és benyújtásának
ez a módja jelentős forrásokat von el a valódi fejlesztésektől.
2/f. A határos kistérségek fejlesztési programjai és a megyei fejlesztési programok
összhangban vannak egymással is és a mi kistérségünkkel is. Tükrözik azokat
az égető problémákat, amelyek Békés megye kistérségeiben szinte mindenhol
fennállnak.
Ugyanez a régiós fejlesztési programokról nem mondható el, amelyek a régióközpontokra koncentrálnak.
2/g. Az önállóan gyűjtött források fogalma nem tudjuk mit takar. A települési
önkormányzatok a társulás működéséhez, a társulási intézmények
működéséhez és a közös fejlesztésekhez biztosítják az önkormányzati önerőt.
2/h. A mellékelt táblázat szerint:
3. Megállapodások

1.

2.

3.

A társulás célja, az ellátott
Feladatok meghatározása
Megállapodás Szarvas,
Örménykút, Kondoros, Kardos
-Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulása / szoc.
feladatok ellátására/
Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács –
megállapodás működési
támogatásra
Budaörsi Ingatlanfejlesztő és
Integrátor Szolgáltató Centrum
Kft. – Ipari Park működtetése -

Résztvevő önkormányzatok megnevezése
Szarvas . KK. TCT

Szarvas, Csabacsüd, Kardos, Kondoros,
Békésszentandrás, Örménykút
Szarvas,

4.

Szociális és Munkaügyi
Minisztérium – Közmunka
program –
Foglalkoztatásra irányuló
megállapodás

Szarvas, Csabacsüd, Kardos, Kondoros,
Békésszentandrás, Örménykút

Belső Ellenőrzési feladatok
megszervezéséről

Szarvas, Csabacsüd, Kardos, Kondoros,
Békésszentandrás, Örménykút

Társulási Megállapodás
Intézmény közös fenntartására
– egységes szerkezetbe
foglalása
8. Társulási Megállapodás
Intézmény közös fenntartására
– egységes szerkezetbe
foglalása
9. Együttműködési megállapodás
„összefogás a biztonságos
közterületekért” projekt
megvalósítása
10. Együttműködési megállapodás
akadálymentesítés
támogatására
11. Együttműködési megállapodás
a Békési Kistérség Többcélú
Társulásával

Szarvas, Csabacsüd, Kardos, Kondoros,
Békésszentandrás, Örménykút

5.
6.

7.

Szarvas, Csabacsüd, Kardos, Kondoros,
Békésszentandrás,

Szarvas, Csabacsüd, Kardos, Kondoros,
Békésszentandrás, Örménykút
Szarvas

Kondoros
Békési Kistérségi Társulás
Körös-szögi Kistérségi Társulás

4. A kistérség hazai és nemzetközi együttműködésben való részvétele aktív. A
kistérségi határok megváltozása miatt együttműködési megállapodás jött létre a
Békési Kistérség Többcélú társulásával a feladatok átszervezésének
zökkenőmentes lebonyolítása, valamint a mindkét kistérséget érintő
fejlesztések közös megszervezése érdekében.
A Leader program keretében a Körös-szögi Helyi Közösség és a Körös-Völgye
Helyi közösség átfedéseinek megszüntetése érdekében egy olyan előzetesen
elismert Leader – Akciócsoport jött létre, amely a szarvasi és a békési
kistérséget foglalja magába.
A Többcélú Társulás 2007-ben a Körös-szögi Civil szervezetek V. találkozóját
szervezte mg, amelyen 42 civil szervezet vett részt, többen a határon túlról
Vajdaságból, Erdélyből is.
A Kistérségünk Együttműködési megállapodást kötött a Kishegyesi
Kistérséggel /Szerbia, Vajdaság/ amely a gazdasági kapcsolatok erősítését
szolgálja. 2007-ben több személyes találkozó volt a két kistérség között
kulturális rendezvények, konferenciák kapcsán. 2007. május 18-án „Régiók
találkozója” címen közös konzultációt tartottunk Szarvason a határon átnyúló
közös pályázati lehetőségek áttekintésére, feltárásra, amelyen romániai és
szerbiai szervezetek vettek részt.
A Kistérségi Társulás is tartja azokat a nemzetközi kapcsolatokat amelyek a
társult települések korábban kialakult testvérvárosi kapcsolataiból adódnak.

5. A fogadóórák tapasztalati kedvezőek. Sok civil szervezet és vállalkozás keresi
fel a Kistérségi Irodát pályázatok ügyében. A társulás jellegéből adódóan az
egyedi, települési panaszok nálunk nem csapódnak le, viszont a pályázatokkal
kapcsolatban sok a „panaszkodás” sérelmezik a vállalkozók, civil szervezetek
a pályázati kiírások bonyolultságát, túlzottnak tartják az elszámolások
bürokratizmusát, anyagi gondjaik miatt nehezen tudják megoldani az
utófinanszírozás problémáit, de legfőbb sérelmük, hogy az utólag járó
támogatásokhoz is nagy késésekkel jutnak hozzá.
/Kérem, hogy aki a beszámolót eddig elolvasta hívjon fel a 20/9785637-es
telefonszámon/
6. A szakmai munkaszervezet tevékenységével a Társulás tagjai összességében
elégedettek voltak. A munkaszervezet kevés létszámmal, igen takarékosan
gazdálkodott. Legfőbb problémát az jelentette, hogy sem szociális, sem
közoktatási szakemberrel nem rendelkezik a Kistérségi Iroda és a belső
ellenőrzés létszáma sem elegendő. Ezen kiadásokhoz azonban az
önkormányzatok nem is tudnak és nem is szívesen járulnak hozzá, a többcélú
társulások kiegészítő normatívája pedig többre nem elegendő.

II.

A kistérségi fejlesztési tanács, illetve a többcélú társulás adatai:
1. A Társulási Tanács tagjai:
Békésszentandrás Nagyközség polgármestere
Szarvas Város polgármestere
Csabacsüd Nagyközség polgármestere
Örménykút Község polgármestere
Kardos Község polgármestere
Kondoros Község polgármestere
Hunya Község polgármestere – 2008. január 1-től
Gyomaendrőd Város polgármestere – 2008. január 1-től
2. A Társulási Tanács állandó meghívottjai:
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás irodavezetője - Mihaleczné Kovács
Mária
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás irodavezető helyettese – Nagy
Sándor
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezetének munkatársai
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmények
vezetői
Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
Domokos László országgyűlési képviselő, a Megyei Közgyűlés és a Békés
megyei Területfejlesztési Tanács elnöke
Kistérségi Civil Fórum Egyesület – Kiszely Mihály
Agrárkamara, Szarvas
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Hódsági Tamás
Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága

Sajtó – Lipták Judit – Békés Megyei Hírlap
Szenes János – Szarvasi Hét
Gombár Hajnalka –Rádió Szarvas
Tatai László – Szarvas és Vidéke
3. A Társulás mellett működő kistérségi civil fórum tagjai:
1. MTTSZ Szabadidős és Lövészklub
2. Békés Megye Fejlődésért Egyesület
3. Békéscsabai Zöld Kör
4. Szarvas Város Barátainak Köre
5. Szarvasért Alapítvány
6. Szarvasi Tánccsoport Egyesület
7. Viharsarok Néptáncszövetség Közhasznú Egyesület
8. Kajak - Kenu Club
9. Polgárőrség Kardosi Egyesülete
10. Kardos - Örménykút Községi Sport Klub
11. Kondoros Faluszépítő Baráti Társaság
12. Aranykor Nyugdíjas Egyesület
13. Szarvasi Labdarúgó Szabadidősport Klub
14. Önkéntes Tűzoltó Egyesület
15. Szarvasi Nyugdíjas Tűzoltó Egyesület
16. Asztmás Betegek Szarvasi Egyesülete
17. Hunyadi Mátyás Sportegyesület
18. Ipartestület
19. Békésszentandrási Kertbarát Kör
20. Békéssy János Helytörténeti és Hagyományörző Egyesület
21. Holt-Körös Vízimentő Egyesület
22. Csabacsüdi Szlovák Kör
23. Tessedik Sámuel Kertbarát Kör
24. Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete
25. Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete
26. Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete
4. A Társulási Tanács üléseinek száma:
2007-ben a Társulási Tanács 11 munkaterv szerinti ülést és 2 alkalommal
rendkívüli ülést tartott.
5. A Tanács által hozott határozatok száma:
Összesen 122 napirendi témát tárgyalt és 125 határozatot hozott, melyből
16 határozat pályázatot érintett. A Tanács üléseit általában a Társulás
székhelyén tartotta. Egy alkalommal, a júniusi társulási ülésnek
Békésszentandrás önkormányzata adott helyet.
6. A Társulás tárgy évi költségvetésének:
Bevételi előirányzata:
744.589.000 Ft.

Kiadási előirányzata:

III.

744.589.000 Ft.

A kistérségi fejlesztési tanács illetve a munkaszervezet adatai:
1. Jogi formája: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
2. Tulajdonosi összetétele: Hat társult település önkormányzata /2008. tól nyolc/
3. A munkaszervezet szervezeti felépítése:
Kistérségi Irodavezető
Adminisztrátor
Kistérségi koordinátor
Pénzügyi előadó
Belső ellenőr
4. A munkaszervezet létszáma 2007-ben:
5 fő munkaviszonyban, 2 fő eseti megbízással
5. A munkaszervezet elhelyezése: Szarvas Város Polgármesteri Hivatalában 4
irodahelyiségben. Az infrastruktúra a Polgármesteri Hivatal kiépített
infrastruktúrája révén rendelkezésre áll. A Társulás saját beszerzései révén
minden munkatárs rendelkezik számítógéppel, egy multifunkciós másoló –
nyomtató gépünk, fax készülékünk van.
Az irodabútor vegyesen van biztosítva a Polgármesteri Hivatallal. A Kistérségi
Iroda ilyen elhelyezését és infrastrukturális ellátását a városi önkormányzat
képviselői nem tartják megfelelőnek, szükséges lenne a Hivatal és a Kistérségi
munkaszervezet szétválasztása ami jelenlegi anyagi lehetőségek hiányában
nem megoldható.
6. A munkaszervezet tárgyévi kiadási és bevételi főösszege:
Bevétel: 22.133 e Ft.
Kiadás: 22.133 e Ft.

Mellékletek: Pénzügyi beszámoló
Pályázati kimutatás

Szarvas, 2008. február 18.

Mihaleczné Kovács Mária
kistérségi irodavezető

