
BESZÁMOLÓ 
 

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 
és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 

2008. évi tevékenységéről 
 
 
A Kistérségi Társulás összetételében és munkájában 2008-ban jelentős változások történtek, 
részben a társulási tagok számának  növekedése, részében a társulási intézmények átszervezése 
miatt.  
Ezek a változások a három évi átmeneti időszak után reményt adtak a társulási feladatellátás 
megszilárdítására.  
A társadalmi – gazdaság válság hatásai és a 2009. évi költségvetés körüli bizonytalanságok azonban 
az év utolsó hónapjaiban megingatták a többcélú társulásba vetett bizalmat, amit fokozott a társulás 
elnökének december hónapban bejelentett lemondása.  
Összességében a fentiek ellenére is eredményesnek mondható a Többcélú Társulás 2008. évi 
tevékenysége, amelynek részleteiről az alábbiakban adunk számot. 
(Megjegyzés: a beszámolóban szereplő költségvetési - pénzügyi adatok megközelítőek, a 
zárszámadás során kerülnek pontosításra.) 
 

1. A Társulás összetétele:  
 

2008. január 1-vel csatlakozott a statisztikai kistérséghez és a Többcélú Társuláshoz 
Gyomaendrőd város és Hunya község önkormányzata.  
A lakosságszám 2008. január 1-én 2007. január 1-vel összehasonlítva a következőképpen 
alakul.  
 
 

 2008. január 1. 2007. január 1. 
Szarvas 17.576 17.738 
Gyomaendrőd 14.972  
Békésszentandrás 3.939 3.961 
Csabacsüd 2.014 2.042 
Kondoros 5.577 5.677 
Hunya 741  
Kardos 731 747 
Örménykút 477 490 
  
Kistérség összesen 46.027 30.655 

 
 
Sajnos a települések lakosságszáma változatlanul csökkenő tendenciát mutat.  
 
A társulás bővülése maga után vonta a társulási megállapodás módosítását, átdolgozását, 
amelyet a Társulási Tanács már 2007. november 29-én  
99/2007. (IX. 29.) sz. határozatával elfogadott.  
A társulási megállapodás részletesen tartalmazza a társulásban ellátott feladatokat és az 
ellátás módját, amelyet a társult települések képviselő testületei is külön-külön, minősített 
többséggel hozott határozatokkal fogadtak el. A Kistérségben Gyomaendrőd-Hunya 
Csárdaszállással külön mikrotérséget alkot.  

1 



2. A Társulási Tanács testületi munkája:  
 

Munkaterv szerinti társulási ülések száma: 11 
Rendkívüli társulási ülések száma: 2 
Megtárgyalt napirendi témák száma: 134 
Meghozott határozatok száma: 141 
A Társulási ülések helyszínei:  
 Szarvas Város Polgármesteri Hivatala 
 Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala 
 Hunya Község Polgármesteri Hivatala 
 Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 
 
A társulási ülésekre állandó meghívottak:  
 

Kiszely Mihály – Civil Egyeztető Fórum elnöke 
Nagy Károly – Békés Megyei Területfejlesztési Tanács 
Hódsági Tamás – Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Domokos László – országgyűlési képviselő 
Magyar Államkincstár Dél Alföldi Regionális Kirendeltsége 
Dél – Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal  
Agrárkamara szarvasi kirendeltsége 

 
Társulási tagok részvétele a társulási üléseken:  
 

Babák Mihály elnök: 9 
Hamza Zoltán alelnök: 7 
Dankó Béla alelnök: 6 
Frankó János polgármester: 10 
Brlás János polgármester: 11 
Szakács Jánosné polgármester: 11 
Petényi Szilárdné polgármester: 10 
Várfi András polgármester: 3 

 

A Társulási Tanács bizottságai és összetételük: 

 1. Kistérségi Közoktatási Bizottság:  
   Társulási tagok száma: 2 fő 
   Külső tagok száma: 1 fő 

2. Kistérségi Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 
    Társulási tagok száma: 3 fő 
    Külső tagok száma: 2 fő 

 
 
 
A pénzügyi bizottság elsősorban a Társulás költségvetésével kapcsolatos előterjesztéseket tárgyalta 
meg és véleményezte, foglalkozott a Belső Ellenőrzési Tervvel s annak végrehajtásával, valamint 
egyes pénzügyi vonatkozású kérdésekkel.  
Az Oktatási Bizottság létrehozására 2008-tól kötelezte törvény a Többcélú Társulást.  
A Bizottság három taggal megalakult, megtárgyalta és véleményezte a Kistérségi Közoktatási 
Intézkedési Tervet valamint a Pedagógiai Szakszolgálatot érintő intézményi átalakulást.  
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3. A Társulási Tanács közoktatás területén végzett munkája 
 

Közoktatás területén fontos feladat volt a Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv 
felülvizsgálata, amelyet a 2008. évi Költségvetési Törvény tett kötelezővé, ez volt a feltétele 
a kistérségi normatív támogatások igénybevételének.  
Az Intézkedési Terv elkészítése, illetve kiegészítése az újonnan csatlakozott két település 
közoktatási feladataival, Szarvas és Gyomaendrőd közoktatási referenseinek érdeme volt, 
mivel a Társulás közoktatási referenst nem foglalkoztat.  
Az Intézkedési Terv változatlanul azt az alapelvet követi, hogy a Közoktatási Törvény 
előírásainak, feltételeinek biztosítása valamennyi önkormányzat saját feladata.  
Az ennek érdekében szükséges intézkedéseket az önkormányzatok saját hatáskörben eddig is 
megtették és megteszik a jövőben is.  
Ezen az alapelven még a kistérségi közoktatási pénzügyi ösztönzők sem változtattak.  
 
A Kistérségi Közoktatási Tanács egy ülést tartott 2008-ban, amelynek célja az Intézkedési 
Tervből az oktatási intézményekre háruló feladatok megvitatása volt.  
A megbeszélésen kialakult véleményekről levonható az a következtetés, hogy az 
intézményvezetők hasznosnak tartják és igénylik a Közoktatási Tanács működését 
véleménycsere és szakmai munkájuk összehangolása érdekében is.  
 
 
A Társulás oktatási-nevelési feladatait az alábbi szervezeti formákban látta el:  
 
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.  
Többsincs Óvoda és Bölcsőde 
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
Székhelye: 5553 – Kondoros, Csabai út 25.  

 
2. Csabacsüd – Örménykút Nevelési – Okatatási Intézményfenntartó Társulás 

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.  
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.  
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3. Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya Intézményi Társulás 
Jogállása: jogi személyiséggel nem rendelkezik 
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.  
Feladata: - általános iskolai oktatás – nevelés – pedagógiai szakszolgálat 
Működési területe: Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás Község, Hunya Község 
közigazgatási területe 
A feladatot ellátó intézmény neve:  
a. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 
    Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Népliget u. 2.  
b. Térségi Humánsegítő Szolgálat 
    Székhelye: Gyomaendrőd, Fő u. 2.  

 
4. Körös-szögi kistérség Többcélú Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 46-48.  
Feladatai:  - nevelési tanácsadás 

- logopédia 
- gyógytestnevelés 
- korai fejlesztés 
- pályaválasztási tanácsadás 

Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsüd, Kardos, Kondoros, Örménykút, 
Szarvas települések közigazgatási területe 
 
 
 
 

A Többcélú Társulás keretén belüli intézményfenntartó Társulások az alábbi kistérségi 
normatív támogatásokhoz jutottak 2008-ban. (ezer forintban) 

 
 Kardos-Kondoros Csabacsüd-

Örménykút 
Gyomaendrőd- 

Hunya 
 
Bejáró gyerekek után 

3.435.- 2.511.- 2.520.-

Iskolabusszal 
utaztatott gyerekek 
után 

1.638.- 1.250.- 1.410.-

Bölcsődei gyerekek 
után 

1.080.-

Tagintézményi 
támogatás 

2.038.-

 
Összesen 6.153.- 3.761.- 5.968.-
  
 
 

A Gyomaendrőd – Hunya – Csárdaszállás Intézményfenntartó Társulás az általa ellátott 
pedagógiai szakszolgálati feladatokra (logopédia, gyógytestnevelés, nevelési tanácsadás) 
3.243 e Ft. kistérségi kiegészítő normatívát tudott igénybe venni.  
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A szarvasi székhelyű Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat munkáját 
eredményesebbé tette, hogy három településen Kondoroson, Békésszentandráson és 
Csabacsüdön egy-egy mozgásfejlesztő szoba lett kialakítva 2008-ban, eszközökkel 
felszerelve. Így a helyszínen állnak rendelkezésre szakembereink a szülőkkel való 
konzultációra, a gyermekek ellátására, akár munkaidőn túl is.  
 

 
 
Az ellátottak száma településenkénti megoszlásban alábbiak szerint alakult:  
 

 
Ellátási forma Szarvas Békésszent

andrás 
Csabacsüd Örménykút Kondoros Kardos Összesen

Logopédiai 
ellátás 

47 23 21 8 28 4 131 

Gyógytestnevelés 260 22 31 1 70 5 389 
Nevelési 

tanácsadás 
94 22 7 2 16 2 143 

Pályaválasztási 
tanácsadás 

20 0 0 0 49 0 69 

Korai fejlesztés 6,9 4,9 0,7 0 1,2 0 13,7 
Normatíva 

jogosult létszám 
427,9 71,9 59,7 11 164,2 11 745,7 

Megoszlás 57% 10% 8% 1% 22% 1% 1 

 
 
Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által ellátott feladatokra az alábbi normatív támogatások 
igénybevételére volt lehetőségünk.  

 
Alapnormatíva  
   Pedagógus létszámra 7.480 e Ft.  
   Pedagógiai szakvizsgára 86 e Ft.  
   Korai fejlesztésre 1.200 e Ft.  
Kistérségi normatíva  
   Nevelési tanácsadás 1.430 e Ft. 
   Logopédia 1.430 e Ft. 
   Gyógytestnevelés 4.620 e Ft. 
   Pályaválasztási tanácsadás 200 e Ft. 
   Korai fejlesztés  120 e Ft. 
Összesen: 16.566 e Ft. 

 
 
A Többcélú Társulás 2008. augusztus 31-vel létrehozta a Körös-szögi Kistérség Humán 
Szolgáltató Központját, amelynek három intézmény-egysége:  

- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
- Védőnői –és Iskola-egészségügyi Szolgálat  
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Ellátási területe: Szarvas, Békésszentandrás, Csabacsüd, Kardos, Kondoros, Örménykút.  
 
A Humán Központ szolgáltató jellege a problémakezelés teljes vertikumát felöleli az  
oktatás-képzési, társas háttérbeli és az egészség-preventív gondozási területek átfogásával.  
A pedagógiai szakszolgáltatások közül a gyógytestnevelés feladatköre szorosan összefügg a 
szűrővizsgálati munka és a folyamatos felülvizsgálatok területén a védőnői szolgálat és az 
iskolaorvos tevékenységével; illetve együttműködés várható el a szakemberektől a korai fejlesztés 
és gondozás szakfeladatában. A családsegítés és gyermekjóléti esetkezelés feltételezi a 
pszichológus és gyógypedagógus kollégák közreműködését; míg a nevelési tanácsadás 
szolgáltatásai közül a tanulási-, magatartási és beilleszkedési problémák esetében már nem kell eseti 
intézményközi együttműködéssel megoldani a feladatokat. A Családsegítő Szolgálat jelzései, 
egyértelműen segítik a védőnői munka célzott, gyors, beavatkozó tevékenységét.  
Az évek óta működő jelzőrendszer hatékonysága a három ágazat intézményen belüli 
együttműködésével tovább fokozható. Az igénybevevők korosztály (csecsemő-, gyermek-, ifjúsági 
korcsoport) szerinti és a családi, szociális háttérrel együtt történő komplex ellátása hatékony és 
rugalmas intézmény - szervezeti felépítést követel meg, amit a Humán Szolgáltató Központ egy 
intézményen belüli feladatszervezéssel láthat el. Az átszervezés további perspektívákat nyit meg 
újabb szakfeladatok felvállalásában, gondolhatunk az oktatásban a sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása, esetleg a konduktív pedagógiai tevékenység felvállalására; a szociális 
feladatkörök közül a meditáció, az adósságkezelés, az utcai szociális munka, valamint a közösségi 
ellátás térségi településekre történő kiterjesztésére; illetve az egészségügyben a védőnői 
szolgáltatás, az anya, gyermek- és csecsemővédelem, valamint iskola-egészségügyi szolgáltatás 
kistérségi szintű koordinálására.  
 
 
 

4. A Többcélú Társulás szociális ágazati munkája:  
 

Kistérségünkben ebben az ágazatban a legteljesebb a társulási szintű feladatellátás, ezen a 
területen tudjuk igénybe venni a legtöbb normatív állami támogatást, ami összességében 
megközelítette a 300 millió Ft-ot.  
 

 A feladatot az alábbi szervezeti formákban látta el a Társulás: 
 

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) 
- szociális étkeztetés 
- nappali szociális ellátás 

Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsüd, Kardos, Kondoros, Örménykút, 
Szarvas települések közigazgatási területe 
 
 
 
 
 

6 



2. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás 
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.  
A feladatot ellátó intézmény neve:  
Térségi Humán Szolgálat 
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.  
Feladatai:   -    házi segítségnyújtás 

- közösségi ellátás 
- támogató szolgáltatás 
- idősek és fogyatékosok nappali ellátása 
- gyermekjóléti szolgálat 
- családsegítés 

Működési területe: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települések közigazgatási 
területe 
 

3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120. §-a 
alapján kötött ellátási szerződéssel:  

 
            3.1  „Rózsakert – Gondozás és Egészséges Életmódért” Alapítvány 

Székhelye: 5553 – Kondoros, Aradi u. 33.  
 

Az Alapítvány által ellátott feladatok:  
- házi segítségnyújtás Kondoros közigazgatási területén 
- közösségi ellátás Kondoros, Csabacsüd, Kardos közigazgatási területén 
- idősek nappali ellátása Kondoros közigazgatási területén 
- fogyatékos személyek nappali ellátása Kondoros közigazgatási területén 
- idősek otthona Kondoros közigazgatási területén 
 
 

             3.2 „VARIUS” Alapítvány 
Székhelye: 5600 – Békéscsaba, Kis Tabán u. 5.  
Az Alapítvány által ellátott feladatok:  

- házi segítségnyújtás 
- támogató szolgáltatás 
- fogyatékos személyek nappali ellátása 
- szociális étkeztetés 

Működési területe: Kondoros Nagyközség közigazgatási területe 
 
 
3.3 Magyarországi Evangélikus Egyház Ótemplomi Szeretetszolgálata 
 Székhelye: 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 7.  

2008. december 1-től az Ótemplomi Szeretetszolgálat által ellátott kistérségi 
feladatok:  

- idősek nappali ellátása 
- házi segítségnyújtás  

Működési területe: Szarvas Város és Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási 
területe. 
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Az igénybevehető támogatások összege a következők szerint alakult (e Ft-ban) 
 

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
 Alapnormatíva Kistérségi normatíva 

Szociális étkeztetés 17.220.- 1.079.-
Házi segítségnyújtás 19.380 6.160.-
Jelzőrendszeres ellátás 1.200.- 1.040.-
Tanyagondnoki szolgálatok 8.949.-
Támogató szolgáltatás 8.000.- 3.500.-
Idősek Klubjai 41.432.- 10.700.-
Bentlakásos ellátás 40.700.- 11.760.-
Bölcsődei ellátás 34.461.- 5.090.-
Gyermekétkeztetés 650.-
Szoc.továbbképzés 630.-
Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 

24.217.- 16.134.-

Összesen:  196.839.- 65.463.-
Gyomaendrőd – Hunya Intézményfenntartó Társulás  

Házi segítségnyújtás  6.000.-
Támogató szolgálat  3.000.-
Idősek Klubja  13.056.-
Közösségi elltátás  2.000.-
Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 

 7.963.-

Összesen:   32.019.-
 

 
 
Alapítványok kistérségi támogatása 
 Varius Alapítvány Rózsakert Alapítvány 
Támogató szolgáltatás 1.500.-
Házi segítségnyújtás  3.500.- 420.-
Közösségi ellátás 1.000.- 1.000.-
Idősek Klubja 900.- 1.320.-
Összesen:  6.900.- 2.740.-
 
 
 
A szarvasi székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Intézmény működésében az elmúlt évben több 
változás következett be:  

- az intézmény gazdálkodási státusza megváltozott, részben önállóvá vált 
- a családsegítés, gyermekjóléti feladatok valamint a védőnői és 

iskolaegészségügyi feladatok a Humány Szolgáltató Központhoz kerültek  
- az ingatlankezelés visszakerült Szarvas Polgármesteri Hivatalához 
- az intézményvezető személyében változás következett be 
 

Az intézményi átszervezést követően az engedélyezett álláshelyek száma  
2008. december 31-én 92 fő. 
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Az éves zárást követően az ellátotti létszámok mutatószámai településenként és 
szakfeladatonként a következőképpen alakultak: 

 
(fő) Szarvas Csabacsűd Kardos Örménykút Kondoros Összesen: 

Szoc.étk. 146 23 18 11 57 255 
Házi gond. 23 21 9 15 45 113 
Klub idős 137 26 21 - 29 213 
Klub fogy. 22 - - - - 22 
Átm. otthon 24 - - - - 24 
Id.otthona - 17 - - - 17 
Id.Otth. Demens - 12 - - - 12 
Bölcsőde 61 - - - - 61 
Ingy .int.étk 10 - - - - 10 
Szoc.tovább.képz.  34 10 4 - 9 57 
 
 
 
Szakfeladatok bemutatása: 
 
Bölcsőde: 
A bölcsőde naponta ellátott gyermeklétszáma 2008 félévkor 67 fő volt, sajnos az év végére ez az 
átlaglétszám 58 főre csökkent. A ballagás és a nyári szabadság után a szeptembertől beíratott 
gyermekek száma sem eredményezte jelentősen a gyermeklétszám emelkedést. Decembertől 
lépéseket tettünk a beiratott gyermekek számának növelése érdekében, a szociálisan hátrányos 
gyermekek beiratását szorgalmaztuk, eredménnyel. 
 
A bölcsődébe beiratott gyermekek településenként 2008. december 31.-én: 
Szarvas: 60 gyermek, Békésszentandrás: 6 gyermek, Kondoros: 1 gyermek, Öcsöd: 1 gyermek  
 
A bölcsődében a helyi adottságoknak megfelelően lehetőség van fogyatékkal élő gyermekek 
ellátására is gyermekorvos javaslata alapján.  
Az idei évben értelmileg enyhén sérült gyermek ellátását vállaltuk, akinek korai fejlesztését a 
Pedagógiai Szakszolgálatnál végzik. 
 
2008. november 19.-én a Csongrád megyei Módszertani Bölcsőde szakmai ellenőrzést tartott a 
bölcsődénkben. A látogatás célja a helyi szakmai feltételek megléte, az élelmezés minőségének és 
környezetének valamint a gondozónők szakmai munkájának a felmérése volt. A városi óvóképző 
intézmény várhatóan 2010 januárjától felsőfokú csecsemő és kisgyermekgondozó képzést kíván 
beindítani és a gyakorlatok teljesítésére a kistérségi bölcsődét szeretné felkérni. Ehhez a 
vizsgálathoz kérték fel a módszertant. Egy év múlva az állásfoglalás meghozatala előtt ismételt 
helyszíni szemlét tartanak a hiányosságok megszüntetésének megállapítása céljából.   
Mindenképpen hasznos lehetne a jövőben ez az együtt működés, nemcsak a tárgyi feltételeken 
tudnánk javítani, hanem a bölcsődében folyó ellátást is népszerűsíthetjük az oktatás által. 
 
A bölcsödében Baba-mama klub működik:  
A részvevők száma megugrott, 30-32 anyuka és gyermeke találkozik itt délutánonként. 
Heti 2 alkalommal működik a klub, szerdai napon 1 éves korig anyukával együtt fogadjuk a 
gyermekeket, csütörtökön 1 éves kor feletti kisgyermekek és anyukájuk vesznek részt a 
foglalkozásokon. Külső szakemberek térítésmentesen vállalják a kismamák számára a különböző 
témájú felvilágosító előadások, beszélgetések megtartását.  
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Sószoba használat:  
A kialakítás óta a bölcsőde gyermekei a délelőtti időszakban, szülői engedéllyel, csoportbeosztással 
veszik igénybe a sószobát. Itt a gyerekek alkalmanként 20-20 percet tartózkodnak, játékkal, 
énekléssel töltik el az időt. A helyiség használata ősztől tavaszig mindennapos. 
 A délutáni órákban lehetőséget biztosítunk a város lakossága részére a sószoba térítésmentes 
igénybe vételére.  
 
Gyermekfelügyelet: 
A szülő elfoglaltsága idejére néhány órára kérheti gyermeke felügyeletét. Célunk ezzel a 
szolgáltatással, hogy váratlan helyzetekben a szülőket támogassuk és lehetőséget biztosítsunk 
gyermekük szakember által történő felügyeletére.  
Időszakos gyermekfelügyelet 2008-ban (nem beíratott gyermekek esetében) 65 órában igényelték a 
szülők. 
Ez a szolgáltatás a bölcsőde nyitvatartási idejében történt felügyeletet jelenti. 
  
Időntúli gyermekfelügyelet: (beíratott gyermekek esetében), nem volt igény ilyen ellátásra. 
 Ebben az esetben a bölcsőde nyitvatartási idején túl vállalunk felügyeletet. 
 
 
Szociális étkezés: Az öt településen 4 helyről történik az étkeztetés biztosítása: 

- Kondorosi csárda szállít Kondorosra és Örménykútra, 
- Aranykonyha Kht. szállít Kardosra, 
- Napköziotthonos konyha Csabacsűd biztosítja az étkezést hétköznap Csabacsűdnek, 
- Gyermekélelmezési Kht szállít Szarvasnak és hétvégeken Csabacsüdnek. 

 
Az étkezés biztosítása kiszállítással, illetve saját elvitellel történik. Helyben étkezőnk nincs. 
 
2007-ben a naponta étkeztetésben részesítettek száma 213 fő volt, most 255 fő. Különösen 
Szarvason emelkedett jelentősen az étkeztetésben résztvevők száma, 116-ról 146-ra, Örménykúton  
új szakfeladatként jelent meg az étkeztetés, a többi település tartja a tervezett létszámot.  

 
Házi segítségnyújtás: 
2007-ben a naponta ellátottak száma 101 fő volt, most 113 fő. Ennél a szakfeladatnál Kardos és 
Kondoros esetében emelkedett az igénylők száma. (Kardos 5-ről 9 főre, Kondoros 41-ről 45 főre, a 
többi település tartja a tervezett létszámát. 
Örménykúton egyre jobban nő a szolgálat iránti igény.  
 
A szolgálat tárgyi eszközeinek fejlesztésére pályázatot adtunk be 2008. július 31-én. A pályázat 
nyert, így számítógépet, elektromos és hagyományos kerékpárt tudtunk beszerezni, a megnyert 
eszközökből valamennyi település szolgálatát kívánjuk fejleszteni. 
 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:  
Célja, hogy gondozási időn kívül az ellátott szakképzett gondozótól kérhet segítséget életviteléhez, 
ami biztonságot jelent számára. 
A szakfeladat diszpécserközpontja Csabacsűdön maradt, de a szolgálat kiadásainak csökkentése 
érdekében a feladatellátást 2008. június 1.-től a szarvasi kollégák végzik. 
Az elmúlt évben 99 indított hívásból 86 esetben történt indokolt riasztás, melyből 39 esetben 
munkaidőben, 47 esetben munkaidőn kívül kértek segítséget az ellátottak.  
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A hívások megoszlása településenként a következő: 
Szarvasról 67, Csabacsűdről 8, Örménykútról 6, Békésszentandrásról 1 esetben érkezett a hívás.  
 

A működő készülékszám megosztása 2008. december 31.-én a települések között a következő: 
Békésszentandrás Szarvas Csabacsűd Örménykút Kondoros Kardos Összesen:

5 23 4 3 4 1 40 
 
Az év folyamán újonnan felvett és készüléket kapott igénylők száma 23 fő. Készülékre várakozó  
2 fő. 

 
Támogató szolgálat: 
Telephelye Szarvas. 2008 január 1.-től csak a súlyosan fogyatékos személyek láthatók el, ezért a 
2007-ből hozott ellátottak rászorultságát az év folyamán felül kellett vizsgálni. 
Mivel a szolgálat nagyon népszerű az ellátottak körében, -főleg a szállító szolgáltatásra van egyre 
nagyobb igény- ezért augusztus 31.-én pályázatot adtunk be a szolgálat befogadására és a további 
működtetésére. 
A pályázat kedvező elbírálását követően a szolgálat 7,5 millió forintos működési támogatásban 
részesült. Működtetését 3 évig kell biztosítani. 
Az év folyamán újonnan felvett igénylők száma 22 fő. 

 
Tanyagondnoki szolgálat:  
Négy településen működik: Szarvas, Kondoros, Csabacsüd, Kardos  
A szolgálatot napi rendszerességgel elsősorban étkeztetés és házi segítségnyújtás illetve szállítás 
céljából veszik igénybe az ellátottak. 
Heti rendszerességgel a védőnők és a családgondozók kijutását biztosítjuk a kliensekhez.  
Intézményen belül próbáljuk a tanyagondnokok helyettesítését megoldani, de egyidejű távollét vagy 
gépkocsi szervizelés idejére továbbra is számítunk az önkormányzatok segítségére.  
A kardosi tanyagondnoki autó tönkre ment, ezért nehézséget okozott a feladat ellátásában, de az 
ellátottak rendszeres gondozása biztosítva volt.  

 
Pályázat során új mikrobuszt nyert a kistérség Kardos településre, várhatóan ez év február közepére 
érkezik meg. 

 
Idősek Klubja: 
Az Intézmény összesen 7 Klubot működtet.  
A klubok programjai nagyon népszerűek, szívesen látogatják rendezvényeinket az ellátottak. 
Nagyon sokan zárkózottként érkeznek az intézménybe, de a közösség jótékony hatásának 
eredményeként újra megnyílnak és örömmel vesznek részt a különböző foglalkozásokon.  
2008 december 31.-én az intézményben a működő férőhelyek száma 245, (2007-ben 235 volt), 
igénybevevők száma 235 fő. (Idős: 213 fő, fogyatékkal élő 22 fő) 
A kondorosi klub pályázati forrásból akadálymentesítve lesz, 2008.december 8.-án hozzáfogtak a 
kivitelezők  a munkálatokhoz. 
 
Átmeneti otthon: (Szarvas) 
Működő és engedélyezett létszám 24 fő.  
Az intézményben az ellátottak fizikai és szellemi képességeinek megtartása illetve fejlesztése 
érdekében heti rendszerességgel tartanak zenei foglalkozást, gyógytornát és kézműves foglalkozást.  
Az év folyamán újonnan felvett igénylők száma 16 fő, ugyanennyinek szűnt meg az intézményi 
jogviszonya.  
Egy év hosszabbítás 11 ellátott esetében történt. 
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Az átlagéletkor: 83,63 év, férfiaknál:83,25 év, nőknél: 83,7 év) 
Az intézményben élők jövedelmi viszonyaik alapján nem képesek az intézményi térítési díj 
megfizetésére, 2 fő esetében a hozzátartozó vállalta a személyi térítési díj kiegészítését. 

 
Idősek otthona: (Csabacsüd)  
2008. december 31.-én az engedélyezett férőhelyek száma 34, igénybevevők száma a gondozási 
napok alapján 32 fő. Az intézményben két betöltetlen férőhely van. 

 
Sajnos a felvételi eljárás rettenetesen lassú volt az év folyamán, így hiába rendelkeztünk szabad 
férőhellyel nem tudtuk azt feltölteni. Nem adott lehetőséget a törvényi szabályozás a sürgős 
elhelyezések teljesítésére 

 
Az év folyamán újonnan felvettek száma 8 fő, az intézményi jogviszony 11 esetben szűnt meg.  
Az ellátottak egészségi állapotukat tekintve igen rossz állapotban vannak, 41 %-uk demencia súlyos 
formájában szenved, az ágyhoz kötöttek száma általában 4-5 fő között mozog. 

 
Az ellátottak átlagéletkora 80,2 év 
 
 

5. Belső ellenőrzési Társulás munkája:  
 

Feladatait 2008-ban két főállású és egy megbízott külső ellenőr látta el. Egy főállású ellenőr 
(Palotás Károlyné) feladata Gyomaendrőd és Hunya ellenőrzése volt.  
A további hat település ellenőrzésében 2008. május 15. és augusztus 15. között hiány 
keletkezett, mivel a korábbi belső ellenőr a Társulás gazdasági szervezetének vezetője lett.  
Augusztus 15-től egy fiatal pályakezdő vette át a feladatot főállásban, foglalkoztatásának 
2008-ban jogszabályi akadálya nem volt.  

 
 

2008-ban elvégzett ellenőrzések száma:  
 

Békésszentandrás:    2 
Csabacsüd:     2 
Gyomaendrőd:  13 
Hunya:     1 
Kardos:    2 
Kondoros:    4 
Örménykút:    1 
Szarvas:    8+2 ÖMIP ellenőrzés 
Többcélú Társulás:   5 
Összesen:   40 ellenőrzés  

 
 

A belső ellenőrzés kistérségi normatív támogatását az önálló és részben önálló intézmények 
száma után lehet igényelni. Miután az intézmények száma csökken, a támogatás mértéke is 
csökkenő tendenciát mutat.  
2008-ban ez az összeg mindössze 1.980 e Ft. volt, így a feladatellátásnak jelentős az 
önkormányzati támogatás igénye, kistérségi szinten közel 8,0 millió Ft. A belső ellenőrzés 
azonban a költségvetési szerveknél kötelező, s ha az önkormányzatok külön-külön tennének 
eleget a feladatnak az még több forrást igényelne.  
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6. Mozgókönyvtári ellátás:  
 

A nyilvános könyvtárral nem rendelkező települések könyvtári szolgáltatással való ellátása 
érdekében – 2008-ban első alkalommal – a Költségvetési Törvény kistérségi kiegészítő 
normatívát biztosított erre a célra, településenként 1.300 e Ft-ot.  
Kistérségünkben négy település élt ezzel a lehetőséggel, Csabacsüd, Kardos, Örménykút és 
Hunya. A Többcélú Társulás a Békés megyei Tudásház és Könyvtárral kötött 
keretmegállapodást a szolgáltatás biztosítására. Ezen túlmenően minden település egyedi 
igényei alapján külön megállapodást kötött a Könyvtárral.  

 
A könyvtári szolgáltató tevékenység jellemzői:  

- folyamatos információközvetítés a kistérségi szolgáltató helyek számára 
- a dokumentumok kiszállítása mellett rendszeres a módszertani 

segítségnyújtás 
- folyamatos a kapcsolattartás a fenntartókkal és a településeken szolgáltatást 

nyújtó könyvtárosokkal 
- folyamatosa az igények felmérése a szolgáltatásokról, dokumentumok 

beszerzéséről, és a rendezvények megszervezéséről  
- a könyvtári nyilvántartások nyomtatványainak megvásárlása átadása: 

munkanapló, raktári lapok, kölcsönző kártyák stb.  
- minden településen megvalósult legalább egy rendezvény 

 
A Könyvtárak tárgyi feltételei a korábbiakhoz képest mind a négy településen sokat 
javultak.  
A Megyei Tudásház és Könyvtár magas szakmai színvonalon biztosítja a szolgáltatást. 
Minden könyvtárossal és fenntartóval folyamatos a kapcsolattartás.  
A régi, elavult könyvállomány selejtezésre került, sok új, keresett kiadvány került a 
településekre az adott igények szerint.  
 
A dokumentumellátás településenként az alábbiak szerint alakult: 
 
Csabacsüd 188 db 
Kardos 146 db 
Örménykút 124 db 
Hunya  165 db 
Összesen: 623 db 
 

 
A könyvtári ellátás körében megszervezett rendezvények:  
 
Csabacsüd 2008. 10.07.  Huzella Péter fellépése, műsora 
 2008. 12.09.  Rendhagyó óra: Kiss Ottó íróval 
Hunya 2008. 12.06. Mikulás délután Bodrogközy Rita műsora 
Kardos 2008. 12.11.  Mikulás délután: Bodrogközy Rita műsora 
Örménykút 2008. 12.04.  Mikulás délután: Péter Erika írónő előadása 
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7. A Hatósági - Igazgatási Társulás 2008. évi tevékenysége:  
 

A hatósági-igazgatási feladatokra a Többcélú Társulás csak a 2004-ben beadott első 
ösztönző pályázaton nyert támogatást, 6.290 Ft-ot.  
A később megjelent Többcélú Társulási Törvény már nem határozott meg igazgatási 
feladatokat a társulások számára, így támogatást sem kaptunk erre a célra.  
Miután az első társulási megállapodás 2007. december 31-vel hatályát vesztette, 
nyilatkozatot kértünk a társult önkormányzatoktól arról, hogy kívánják-e továbbra is 
fenntartani a hatósági-igazgatási társulást. Mivel hat település nyilatkozott igennel 2008. 
január 1-től új társulási megállapodás jött létre, amelybe bevontuk az útügyi hatósági-
igazgatási feladatokat is.  
Fontos tudnivaló, hogy ezeket a feladatokat nem a Többcélú Társulás látja el, mivel a 
törvény erre nem ad lehetőséget.  
A Hatósági - Igazgatási Társulás gesztora Szarvas Város Önkormányzata. A Többcélú 
Társulás keretében csak a költségek elszámolása történik a többi feladattal együtt.  
Szarvas Város Polgármesteri Hivatala két fő köztisztviselőt foglalkoztat a hatósági –
igazgatási feladatokra. Ebből egy fő főállásban látja el a szabálysértési, birtokvédelmi és 
telepengedélyezési ügyeket, az általa ellátott ügyszám 2008-ban 265 volt, amely 
településenként az alábbiak szerint oszlott meg.  

 
Település Szabálysértési 

ügyek száma 
Birtokvédelmi 
ügyek száma 

Telepengedélyezés, 
működési 

engedélyek – 
statisztikák 

Egyéb 
megkeresések 

teljesítése 

Összesen

Kondoros 130 5 1 136
Kardos 29 0 1 30
Örménykút 5 0 1 6
Csabacsüd 21 0 0 21
Békésszentandrás 32 12 0 44
Hunya 18 1 3 22
Egyéb  6 6
Összesen: 235 18 6 6 265
 
Az útügyi feladatokat egy részfoglalkozású köztisztviselő látja el, 2008-ban az alábbiak 
szerint:  
 

Útnyilvántartás vezetése: A Társulás korábbi hat településének jogszabály szerinti 
útnyilvántartása elkészült. 2008-ban megkezdődött Gyomaendrőd útnyilvántartásának 
elkészítése, amely mérésre alkalmas elektronikus térkép hiányában nehézkes, helyszíni 
felmérést, ellenőrzést igényel.  
 
Útellenőrzés eredményeként az elmúlt évben 51 esetben került sor felszólításra. A 
felszólítások eredményesnek mondhatók, mert csak 6 esetben volt szükség feljelentésre.  
 
Közútkezelői hozzájárulást 2008-ban 281 esetben adtunk ki.  
Az útügyi referens közreműködött a kerékpárutas és közutas pályázatok előkészítésében, 
azokhoz szakmai segítséget nyújtott. Koordinálta a közlekedésbiztonsági pályázatokat. 
Képviselte a Kistérség településeit az M 44-es út építési hatósági eljárásban, valamint a  
MÁV és Volán menetrend egyeztetéseken.  
A Kistérségi Közlekedési Információkat folyamatosan továbbítja a helyi médiák felé.  
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Felkérésre közlekedésbiztonsági bejárást és felmérést végzett Békésszentandrás, 
Gyomaendrőd, Hunya, Kondoros, Kardos és Szarvas közigazgatási területén.  
 
Az útügyi referens szervezésében 2008-ban először került megrendezésre az  Európai 
Mobilitási Hét Szarvason, amelyért a város elnyerte a legjobb rendezésért járó 1,0 millió Ft-
ot.  

 
 

8. A Társulás 2008. évi pályázati tevékenysége, területfejlesztési feladatok, beruházások:  
 

A Többcélú Társulás a törvényből és a társulási megállapodásból fakadóan ellátja a 
Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait is. Mivel a 2007-2013 évre szóló fejlesztési 
koncepciók már korábban elkészültek, 2008-ban koncepcionális kérdésekkel nem 
foglalkozott a Fejlesztési Tanács, elsősorban pályázati kérdések voltak napirenden.  
Az év során a társulás 22 pályázatot nyújtott  be összesen 348.857 e Ft. támogatási igénnyel.  
Ebből 14 pályázat nyert, 2 pályázatunkat elutasították és 6 pályázat még elbírálás alatt áll.  
Sajnos a viszonylag kisebb összegű támogatást tartalmazó pályázataink nyertek, így az 
elnyert 82.907 e Ft. összegű pályázati támogatás mindössze 23,7 %-a az igényelt 
támogatásnak.  
Viszont 257 millió Ft. támogatási igényű pályázatunk még elbírálásra vár. A pályázatok 
részletes adatait táblázatba foglalva az 1. sz. melléklet tartalmazza.  
A Társulás fejlesztési-beruházási céljait is a pályázatok határozzák meg, mert önerőből 
megvalósuló beruházás szóba sem kerülhet.  
Sajnos a Társulás fennállása óta egyetlen jelentős beruházás valósult meg, a szélessávú 
internet hálózat kiépítése, amelynek üzembehelyezése és aktiválása 2008-ban megtörtént.  
A pénzügyi elszámolás még folyamatban van. Az aktivált tulajdoni érték településenkénti 
megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza.  
Beruházási jellegű pályázatunk a kondorosi Idősek Klubja fizikai és infokommunikációs 
akadálymentesítése amelynek befejezése áthúzódik 2009-re. Ugyanez a helyzet a Kardosi 
tanyagondnoki szolgálat gépjármű beszerzésével is. Jelentősebb beruházásra nyílik 
lehetőségünk a KEOP 1.1.1. jelű pályázattal, amennyiben a sikeres első forduló után a II. 
fordulót is megnyerjük. Ezzel jelentős hulladékgazdálkodási fejlesztések valósulhatnak meg 
a kistérségben, de csak 2010-ben.  
A kistérség fejlesztési céljaihoz kötődik a Leader Helyi Akciócsoport létrejötte.   
A Többcélú Társulás 2007-ben pályázatot nyújtott be a Helyi Vidékfejlesztési Iroda 
működtetésére.  
Bár pályázatunkat kiválónak minősítették a HVI működtetésére nem kaptunk lehetőséget. 
Bizonyítva, hogy a Társulás és munkaszervezete a vidékfejlesztésben, és az abban 
érdekeltek összefogásában több éves tapasztalatokkal rendelkezik megszerveztük a Körös-
szög Vidékfejlesztéséért Akciócsoport Helyi Közösséget, amely felölelte  kistérségünk 
önkormányzati, vállalkozói és civil szervezeteit. A helyi közösségek átfedéseinek 
feloldására szervezetünk egyesült a Békési Kistérséget lefedő Körösök – Völgye 
Akciócsoport Helyi Közösséggel s 2008. őszére megalakult a Körösök Völgye HACS 
Nonprofit Kft.  
A Kft. 15 tulajdonközösségből a Körös-szögi Kistérségbe 1 önkormányzati, 5 civil és 4 
vállalkozói tulajdonközösség tartozik. A tulajdonközösségek képviselői alkotják a Nonprofit 
Kft. döntéshozó testületét.  
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A Helyi Akciócsoport elkészítette Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáját amelynek 

forrásallokációja a következő (euróban) 
 

 Hátrányos helyzetben lévő 
települések számára 

/Békés, Csárdaszállás, Doboz, 
Hunya, Kamut, Kardos, 
Kétsoprony, Mezőberény, 
Murony, Örménykút, Tarhos/ 

Nem hátrányos helyzetű 
települések számára 

/Békéscsaba, 
Békésszentandrás, Csabacsüd, 
Gyomaendrőd, Kondoros, 
Szarvas, Telekgerendás/ 

Mikrovállalkozások 
létrehozása és fejlesztése 

610.413 418.328

Turisztikai tevékenységek 
ösztönzése 

1.010.725 1.273.141

Vidéki örökség megőrzésére 238.052 592.552
Falumegújítás, fejlesztése 460.419 164.795
Összesen 2.319.609 2.448.816
 

9. A Társulás 2008. évi költségvetése, gazdálkodása 
 

A Társulás 2008. évi költségvetésének főösszege az eredet előirányzatban 631.639 e Ft volt, 
amely a szeptember 1-i költségvetés módosítás során 685.404 e Ft-ra változott. 
A 2008. évi költségvetés teljesítéséről a zárszámadásban fogunk számot adni, jelen 
beszámolóban a háromnegyedévi teljesítési adatok adhatnak tájékoztatást amelyet a 3.sz. 
mellékletben csatolunk.  
A Társulás 2008-ban 148 főt foglalkoztatott. A foglalkoztatottak megoszlását a 4. sz. 
mellékletben csatolt létszámtáblázat tartalmazza.  

 
 

10. Civil kapcsolatok: 
 
A Civil Fórum Egyesület 2007. június 04-én került bejegyzésre, melynek 28 tagja van.  
Tagjai 5. sz. mellékletben kerültek felsorolásra.  
A Civil Egyeztető Fórumot – mely a Kistérségi Fejlesztési Tanács mellett működő  
szervezet – Kiszely Mihály elnök rendszeresen képviselte a tanácsüléseken.  
Az Egyesület működése a 2008. évi VI. Kistérségi Civil Találkozó megszervezésében merült ki. 
Az Egyesület pályázatokon résztvenni nem tudott, mert a bejegyzéstől számított idő, a pályázati 
feltételek szerint nem telt el.  

  
 

11. A Társulás munkaszervezetének tevékenysége: 
 

A munkaszervezet feladata a Társulási Tanács munkájához a tárgyi és személyi feltételek 
biztosítása, a tanácsülések előkészítése, előterjesztések, határozati javaslatok elkészítése, 
társulási és bizottsági jegyzőkönyvek elkészítése és a társulási döntések végrehajtása.  
A munkaszervezet 2008-ban jelentősen átalakult annak következtében, hogy egy gazdasági 
szervezet jött létre a társulás és intézményi pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására, 
megszervezésére. Így a Társulás által fenntartott intézmények külön gazdasági szervezettel nem 
rendelkeznek. Az egységes gazdasági szervezet létrehozása reményt ad arra, hogy a Társulás 
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rendkívül bonyolult és bürokratikus pénzügyi rendszere a törvényes követelményeknek és 
szabályoknak megfelelően tud működni.  
A munkaszervezet felépítését és összetételét a 6. sz. és 7. sz. melléklet tartalmazza.  

 
 
 
Szarvas, 2009. február 2.  
  
 
 
 
 
  ……………………...      ………………………….. 
      Brlás János     Mihaleczné Kovács Mária 
       Többcélú Társulás elnöke        kistérségi irodavezető  


