
BESZÁMOLÓ 
 

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

2009. évi tevékenységéről 
 
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2009-ben ötödik, teljes évi tevékenységét zárta. 
Amíg 2008-ban jelentős változások voltak a Társulás életében (Gyomaendrőd, Hunya 
csatlakozása, intézményi átszervezések, személyi változások) addig 2009-ben nagy horderejű 
változások nem történtek. Ami említésre méltó, az a Munkaszervezet kiköltözése a Szarvasi 
Polgármesteri Hivatal épületéből és Csabacsűd polgármesterének nyugdíjba vonulása.  
A társadalmi – gazdasági válság hatásai természetes módon érintették a Társulás feladatainak 
ellátását is, a 2009. évi költségvetés különösen nagy bizonytalanságok közepette készült el, de 
év közben rendeződtek a költségvetési finanszírozási problémák és kiegyensúlyozott 
gazdálkodást tudtunk folytatni.  
(Megjegyzés: A jelen beszámolóban szereplő éves pénzügyi adatok megközelítő jellegűek, 
mert a 2009. évi zárszámadás során kerülnek véglegesítésre.) 
 
 

I. A Társulás összetétele, a Társulási Tanács testületi munkája 
 

1. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma összehasonlítva az előző 
évi adatokkal, a következőképpen alakul.  

 
 2008. január 1. 2009. január 1. 

Szarvas 17.576 17.479 
Gyomaendrőd 14.972 14.777 
Békésszentandrás 3.939 3.908 
Csabacsüd 2.014 1.994 
Kondoros 5.577 5.500 
Hunya 741 722 
Kardos 731 714 
Örménykút 477 456 
  
Kistérség összesen 46.027 45.550 

 
  Sajnos a települések lakosságszáma változatlanul csökkenő tendenciát mutat.  
 

2. A Társulási Tanács testületi munkája:  
 

Munkaterv szerinti társulási ülések száma: 11 
Rendkívüli társulási ülések száma: 3 
Megtárgyalt napirendi témák száma: 98 
Meghozott határozatok száma: 125 
A Társulási ülések helyszínei:  
 Szarvas Város Polgármesteri Hivatala 
 Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala 
 Hunya Község Polgármesteri Hivatala 
 Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 
 Kardos Község Önkormányzata 
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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 Államigazgatási Hivatal  
Agrárkamara szarvasi kirendeltsége 
Rendőrkapitányság  

  
Társulási tagok részvétele a társulási üléseken:  

 
Babák Mihály elnök: 5 
Hamza Zoltán alelnök: 5 
Dankó Béla alelnök: 4 
Frankó János polgármester: 8 
Brlás János polgármester: 12 
Szakács Jánosné polgármester: 10 
Petényi Szilárdné polgármester: 2 
Várfi András polgármester: 5 
Hován József alpolgármester: 1 

 

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: 1 fő 

 
 

II. 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:  

- Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (Kondoros) 

- Többsincs Óvoda és Bölcsőde (Kondoros)  
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2. Csabacsűd – Örménykút Nevelési – Oktatási Intézményfenntartó Társulás 
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
Székhelye: 5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.  
Feladatai:  

- óvodai nevelés 
- általános iskolai oktatás 

Működési területe: Csabacsűd Nagyközség és Örménykút Község 
közigazgatási területe.  
A feladatot ellátó intézmény:  
Trefort Ágoston Általános Iskola és Óvoda (Csabacsűd) 
 

3. Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya Intézményi Társulás 
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 intézmények:  

- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola (Gyomaendrőd) 
- Térségi Humánsegítő Szolgálat (Gyomaendrőd)  

 
 

A három Intézményfenntartó Társulás az alábbi kistérségi normatív támogatásokhoz 
jutott 2009-ben. (ezer forintban) 

 
 Kardos - Kondoros Csabacsűd -

Örménykút 
Gyomaendrőd - 

Hunya 
 
Bejáró gyerekek után 

3.434.- 3.744.- 1.892.-

Iskolabusszal 
utaztatott gyerekek 
után 

1.614.- 1.028.- 952.-

Bölcsődei gyerekek 
után 

1.026.-  

Tagintézményi 
támogatás 

 1.980.-

Pedagógiai 
szakszolgálat 

 3.116.-

 
Összesen 6.074.-

 
4.772.- 7.940.-

 
 

4. Kistérségi Humán Szolgáltató Központ – a Társulás által fenntartott többcélú 
oktatási intézmény.  
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 46-48.  
Intézményegységei: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
           Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat 
           Védőnői és iskolaegészségügyi Szolgálat 
Működési területe: Szarvas város, Kondoros, Békésszentandrás, Csabacsűd 
Nagyközség, Kardos, Örménykút községek közigazgatási területe.  
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Az intézmény tevékenysége:  
 
A 2008.08.26-án kelt alapító okirat-módosítással létrehozott összetett ágazati 
feladatkört ellátó Humán Szolgáltató Központ intézménye első teljes pénzügyi 
évet zárt 2009 évben. Az átszervezés céljai között szerepelt a szakmai 
egységek feladatkörei közötti együttműködéssel megvalósuló ellátásszervezés 
és a pályázati lehetőségek javítása. 

 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: 

 
A Pedagógiai Szakszolgálat 2009-ben öt szakfeladatot látott el a térség 

településein 9 fő pedagógussal. Szakfeladataik: logopédia, gyógytestnevelés, 
nevelési tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás. 
Három pedagógus több szakfeladat ellátásában is részt vett.  
Szeptembertől pályázat útján lehetővé vált egy fő iskolapszichológus 
foglalkoztatása, amely régen fennálló igényt elégített ki.  

Az év folyamán a pedagógiai szakszolgálat új telephelyre költözött, ahol a 
felújítások befejezése után, kedvezőbb körülmények között végezhetik 
munkájukat.  
A Szarvason történő feladatellátás jelentős része az intézményekben történt. 
Évek óta fennálló hiány a megfelelő méretű és felszereltségű tornaterem. 
Eszközeinket pályázatok útján tudtuk bővíteni az elmúlt év során is. 
A községek intézményeiben felmerülő igényeket, az elmúlt évben felszerelt 
fejlesztőszobák segítségével, helyben tudtuk kielégíteni. Ehhez hozzájárultak a 
települések intézményei a foglalkoztató helyiségek biztosításával. Minden 
pedagógusunk, minden szakfeladaton, részt vett a településeken történő 
feladatellátásban, amit az intézmény gépjárműve segített. A gyógytestnevelés 
uszodai foglalkozásaira, pedig intézményünk autóbusza szállította a 
gyermekeket. Így ebben az évben elértük, hogy minden gyermek a saját 
intézményében kapta meg az ellátást, és minimálissá vált az intézményünkbe 
való beutazás. 
Az elmúlt évhez képest a szakfeladatokon ellátott gyermekek számának 
emelkedése volt megfigyelhető a pályaválasztási tanácsadás és a nevelési 
tanácsadás területén. A pályaválasztási tanácsadás feladat-teljesítésének 
bővülésével egyre több tanuló számára nyílt lehetőség a megalapozottabb 
döntés meghozatalához, a nevelési tanácsadás esetében, pedig az 
iskolapszichológus alkalmazása járult hozzá a létszám emelkedéséhez. 
 
A szakfeladatokon ellátottak száma 2009-ben 

- Nevelési tanácsadás: 193 fő 
- Pályaválasztási tanácsadás: 187 fő 
- Korai fejlesztés: 15,1 fő 
- Logopédia: 111 fő 
- Gyógytestnevelés: 366 fő 

 
Az ellátotti létszám csak a normatívára jogosult létszámot tartalmazza, az 
intézményünkben vizsgálaton, konzultáción megjelentek száma ennél 
lényegesen magasabb. 
A nevelési tanácsadás keretében 44 gyermek iskolaérettségi vizsgálatát 
végezték el pedagógusaink. 
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A települések létszámarányai is változtak az elmúlt évben. Ennek egyik oka, 
hogy a pályaválasztási tanácsadást minden tanévben másik településen 
súlyozzuk az igények függvényében. Míg 2008-ban Kondoroson, addig 2009-
ben Szarvason és Csabacsűdön végzett kollégánk nagyszámú vizsgálatot. 

 
Ellátottak arányai településenként 2009-ben:  

- Kondoros: 14% 
- Örménykút: 1% 
- Csabacsűd: 9% 
- Békésszentandrás: 8% 
- Kardos: 1% 
- Szarvas: 67% 

 
Békészentandrás létszámarányának csökkenését az okozza, hogy a 
gyógytestnevelés foglalkozásokra, az iskolaorvos által beutalt tanulók töredéke 
jár rendszeresen. Ennek javítására kértük az iskola vezetésének segítségét. 
 
Pedagógiai Szakszolgálat kistérségi feladatellátása: ellátotti 
létszámarányok települési megosztásban 2009. év  

 
 

Ellátás 
 

Szarvas Békésszentandrás Csabacsűd Örménykút Kondoros Kardos Összes

Logopédia  
 

39 24 12 3 29 4 111 

Gyógytestnevelés 
 

247 14 40 2 59 4 366 

Nevelési 
tanácsadás 

120 25 12 2 31 3 193 

Pályaválasztási 
tanácsadás 

170 0 17 0 0 0 187 

Korai fejlesztés 
 

10,5 2,6 0,6 0 1,4 0 15,1 

Normatívára 
jogosult létszám 

586,5 65,6 81,6 7 120,4 11 872,1 

 
% 
 

67,25% 7,52% 9,36% 0,80% 13,81% 1,26% 100% 

 
  

A Családsegítő és Gyermekjóléti  Szolgálat: 
  
A Családsegítő Szolgálat családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat 
közvetít, és szervezési tevékenységeket végez. Erről a tevékenységről 
jogszabályban meghatározott forgalmi naplóban és esetnaplóban 
dokumentációt végez. 

- szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevő 
megfelelő tájékoztatása érdekében, 

- pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást szervez, 
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- programokat szervez (üdültetés, táboroztatás, gyermekfelügyelet, stb.) a 
működési területén élő lakosság számára, 

- segítséget nyújt az egyének, családok kapcsolat-készségének 
javításához, 

- segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését, 
- alapfeladatain túl egyéb speciális szolgáltatásokat nyújt. 

 
 

A gondozási tevékenység 2009. évi adatai (tárgyév/alkalom) 
  

Szarvas 2655

Kondoros 2340

Kardos 56

Csabacsűd 127

Békésszentandrás 690

Örménykút 38

      
 

Speciális szolgáltatások: 
 

Mediációs Szolgáltatás: A mediáció 2004 óta működik szolgálatunknál. Célja, 
az egymással szemben álló felek közötti konfliktusokat kezelje, bírósági perek, 
büntetőjogi szankciók nélkül.  
Életvezetési klub: A klubfoglalkozások célja: lakossági prevenció, tájékoztatás, 
jogbiztonság, tudatos fogyasztás megteremtése. 
A klubfoglalkozások célcsoportja: min. 5 főtől - max. 20 fő-ig. A családsegítő  
ügyfélköre (aktív korú nem foglalkoztatott, rendszeres segélyezett és adósság 
kezelt ügyfelek).  
Motiváció a részvételre: Személyes érintettség, saját tapasztalatok, érdeklődő 
személyiség. 
Adományosztás: Az intézményi adományosztás több szálon fut. Egyik ága a 
Magyar Élelmiszerbanktól kapott tartós élelmiszerek eljuttatása a kistérség 
jogosult lakosaihoz. Másik ága a lakosság által felajánlott adományok 
kiosztása. Nagyon sok ruhát, bútort és egyéb háztartási eszközt juttatunk el 
azokhoz a családokhoz, ahol legnagyobb szükségét érezzük.  
Jogi tanácsadás: A jogi tanácsadás a klienseink számára nyújt segítséget a jog 
útvesztőiben való eligazodáshoz. 

 
A Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálatnál 6 fő családgondozó látja el a 
mindennapi teendőket, és 2009.10.01-től 1fő szociális asszisztens segíti a 
munkát. A szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtja az intézmény a kistérségi 
lakosok számára, tevékenységeket a Szociális Munka Etikai Kódexe előírásai 
alapján végezik a kollégák, a titoktartási kötelezettség megtartásával. 
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Kistérségi adatok a gyermekjóléti szolgálat működéséről. 
Szarvas: 
Ügyfélforgalom: 1350 fő 
Prevenciós tevékenység: 

 Nyári tábor 
 Kör-körös Klub  
 Mindenki Karácsonya 
 2009. 12. 01-től bekapcsolódás a TANODA programba 
 Kapcsolatügyelet 
 Mediáció 
 Adományok közvetítése 

 
Békésszentandrás: 
Ügyfélforgalom: 540 fő 
Prevenciós tevékenység: 

 Farsangi forgatag a gondozásban lévő gyerekeknek 
 Nyári tábor: Hrncsjár tanyán 
 Karácsonyi játszóház 
 Adományok közvetítése 

 
Csabacsűd: 
Ügyfélforgalom: 144 fő 
Prevenciós tevékenység: 

 Adományok közvetítése 
 Gyermeknap a szülői munkaközösséggel 
 Karácsony a nagycsaládosokkal 

 
Örménykút: 
Ügyfélforgalom: 82 fő 
Prevenciós tevékenység: 

 Adományok közvetítése 
 Karácsonyi adventi délelőtt: mézeskalácssütés 

 
Kardos: 
Ügyfélforgalom: 66 fő 
Prevenciós tevékenység: 

 Adományok közvetítése 
 Karácsonyi csomag 

 
Kondoros:  
Ügyfélforgalom: 691 fő 
Prevenciós tevékenység: 

 Szülő támogató csoportfoglalkozás negyedévente 
 Adományok közvetítése 
 Mikulás napi ünnepség 
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Védőnői Szolgálat:  
 

A tanácsadások folyamatosan zajlanak (heti háromszor csecsemő, illetve heti két 
alkalommal terhes-tanácsadás) és az iskolai szűrések, oltások.  
Szarvas településen 8 fő szakdolgozó és 1 fő technikai személy látja el a 
szakfeladatokat; Kondoroson 3 fő védőnő dolgozik, részmunkaidőben 1 fő 
technikai alkalmazott segíti a munkát. Békésszentandráson 2 fő szakalkalmazott és 
részmunkaidős technikai személyzet működik, míg Csabacsűdön 1 fő alkalmazott 
végzi el az intézmény egészségügyi ágazati feladatkört. 
2009/2010-es tanévtől megszűntek az óvodai védőnői és orvosi szűrések. A 
védőnők a tisztasági szűréseket végzik ezekben a közösségekben továbbra is, 
illetve egészségnevelő beszélgetéseket tartanak, szülői értekezleteken vesznek 
részt. A bölcsödében szintén folyamatosak a tisztasági vizsgálatok. 
A jelentési kötelezettségeknek folyamatosan eleget tesz az intézmény: az oltási 
jelentés mellett a kollégák havonta megteszik a védőnői jelentést, online formában. 
Az év folyamán két alkalommal volt munka értekezlet, és vezetői értekezleteken 
szerveződött meg az ellátás feltételeinek koordinálása. A szakmai vezetés a 
kistérségi vezető védőnő instruálásával történik.  
Márciusban két védőnő vállalt szerepet a Benka Gyula Általános Iskolában 
megtartott egészségnapon. Áprilisban a védőnők aktívan részt vettek az 
elsősegély-nyújtási versenyen induló tanulók felkészítésében és a zsűrizésben, 
valamint a Vitarex Kft. segítségével konzultációs nap valósulhatott meg. Júniusban 
az „Emberöltő Alapítvány” által szervezett Szociális Szakmai Napon vettek részt 
az egység munkatársai. A Szarvasi Szakorvosi Kft. által szervezett Semmelweis 
napi ünnepséget látogatták meg a dolgozók, majd július 17-én saját szervezésben is 
megemlékezésre került sor egy kötetlen délutáni beszélgetéssel. 
Elkészült az intézmény egységeiről a szórólap, mely a Védőnői Szolgálatot 
bemutató részt tartalmaz. Július közepén egészségi állapot felmérést, tanácsadást 
tartott az intézményegység a békésszentandrási Civil Napon. A hónap közepén 
nagy sikerrel megrendezésre került az immár hagyománnyá váló Anyatejes 
Világnap. 
Év végén beszerzése került egy scanner, mely megkönnyíti az adminisztrációnkat. 
Az interjú szobában kialakításra került egy pólyázó, hogy az önálló védőnői 
tanácsadások intimebb légkörben történhessenek. 

 
 
 

III. A Társulás szociális ágazati munkáját az alábbi szervezeti formában látta el:  
 
1. Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.  
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, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, 
Örménykút, Szarvas települések közigazgatási területe 
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2. 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  
- szociális étkeztetés 
- tanyagondnoki szolgálat 
- közösségi ellátás 
- bentlakásos intézményi ellátás 
- támogató szolgáltatás 

Működési területe: Szarvas Város és Békésszentandrás Nagyközség 
közigazgatási területe. 
 

3. Rózsakert Alapítvány 
Székhelye:  

 
 

4.  KÖZÖSSÉG MISSZIÓ 
  Székhelye: 5553 – Kondoros, Deák F. u. 1.  
  Az általuk ellátott feladatok:  

- házi segítségnyújtás 
- fogyatékos személyek nappali ellátása 

Működési területe: Kondoros Nagyközség közigazgatási területe 
 
 
A Társulás által fenntartott Intézmény tevékenysége:  
 
A megszorítások és a tudatos átgondolt gazdálkodásnak köszönhetően átvészeltük a 2009-es 
évet. 
Nem voltak nagy tervek, de a szolgáltatásokat a megfelelő színvonalon biztosítani tudtuk.  
Intézményünk szerkezetében az elmúlt évben nem történt változás, csupán a szakfeladatrend 
változott, de az nem járt működési engedély módosítással.  
 
Az intézményi engedélyezett álláshelyeink száma 2009 december 31.-én 97. 
Szakképesítéshez kötött munkakör 82 fő, technikai munkakört 15 fő tölt be.  
 
Közfoglalkoztatás keretében Kondoroson 2 fő (1nő, 1ff), Szarvason 28 fő (21nő, 7ff) került 
állandó foglalkoztatásra intézményünkben. Kardoson időnkénti foglalkoztatás folyt 1 fő 
személyében. Az ingatlanokon el tudtunk végezni felújítási munkálatokat, a telephelyeink 
környezete is szépen rendben tartott, és a szabadságok kiadása is zavartalanul zajlott.  
Szarvason sajnos 7 főtől meg kellett válni, az etikai normák és a munkához való hozzáállásuk 
miatt. 
Csabacsűdön és Szarvason 1-1 szakképzett gondozónak a foglalkoztatását tudtuk biztosítani , 
ők TÁMOP program keretében 100 %-ban támogatottak voltak. Csabacsűdön, mivel volt üres 
gondozói álláshely, a támogatás lejártát követően a dolgozó kinevezésre került. 
Szarvason a nappali ellátás ellenőrzése folyamán létszámhiányt tárt fel a Szociális és 
Gyámhivatal ellenőrzése, ezért az év végére ezen a szakfeladaton öt új álláshelyet hagyott 
jóvá a Társulási Tanács.  
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Az éves zárást követően az ellátotti létszámok mutatószámai településenként és 
szakfeladatonként a következőképpen alakultak: (A táblázat utolsó oszlopában 
viszonyításképpen a megelőző évet is jelöltem.) 

(fő) 
Szarvas Csabacsűd Kardos Örménykút Kondoros 2009. év 

összesen
: 

2008. év 
összesen

Szoc.étk. 173 27 20 27 53 299 255 
Házi gond. 44 21 9 20 44 140 113 
Klub idős 133 26 24 - 30 212 213 
Klub fogy. 28 - - - - 58 22 
Átm. otthon 24 - - - - 24 24 
Id.otthona - 20 - - - 20 17 
Id.Otth. 
Demens - 13 - - - 13 12 

Bölcsőde 57 - - - - 57 61 
Ingy .int.étk 10 - - - - 10 10 
Szoc.tov.képz. 38 13 4 1 8 64 57 
Szarvas és Örménykút településeken az étkeztetést igénylők száma növekedett meg 
jelentősen. (Szarvas 26 fő, Örménykút 16 fő) Házi gondozás esetében Szarvason 20 fővel, 
Örménykúton 5 fővel nőtt a napi ellátottak éves átlaglétszáma.  
A többi településen és a többi szakfeladatnál a mutatószámok jelentősen nem változtak. 
A bölcsőde esetében sajnos a naponta ellátott gyermekek száma éves átlagban tovább 
csökkent. Az állami támogatás továbbra sem a férőhelyet, hanem a naponta bent tartozkodó 
gyermekek számát finanszírozza. 
 
Szakfeladatok bemutatása: 
 
Bölcsőde: 
 
A bölcsődébe beiratott gyermekek településenkénti kimutatása 2009. december 31.-én: 
 Szarvas:  72 gyermek  
 Békésszentandrás:   6 gyermek 
 Kondoros:    1 gyermek  
 Csabacsűd    1 gyermek 
 Öcsöd:     2 gyermek  
 
A bölcsőde az ellátás biztosításához a törvényi előírásnak megfelelő személyi és tárgyi 
feltételekkel rendelkezik. 25 elfogadott álláshelyünk van.  
7 gyermekcsoportunk van 3 egységben elhelyezve. Csoportonként 2 gondozőnő látja el a 
gyermekeket.  
 
A csecsemők és kisgyermekek ételeinek elkészítése során elengedhetetlen a szezonális 
gyümölcs és zöldségfélék felhasználása és a tartósítószer mentes alapanyagokból készült 
ételek elkészítése. Naponta van gyümölcs vagy gyümölcslé és nyers zöldség, barna, vagy 
félbarna kenyér. 
Az étkeztetésnél csupán az élelmezés nyersanyagköltségét kell megfizetni a szülőnek. 
A rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülők 100%-os, a 3 vagy több gyermekesek 
50%-os kedvezményben részesülnek. 
Jelenleg az 57 naponta ellátott gyermekből 10 gyermek étkezik ingyenesen, és 2 fő féláron.  
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Szociális étkezés: Az öt településen 4 helyről történik továbbra is az étkeztetés biztosítása: 
- Kondorosi csárda szállít Kondorosra és Örménykútra, 
- Aranykonyha Kht. szállít Kardosra, 
- Napköziotthonos konyha Csabacsűd biztosítja az étkezést hétköznap 

Csabacsűdnek, 
- Gyermekélelmezési Nonprofit Kht szállít Szarvasnak és hétvégeken 

Csabacsűdnek hétvégeken, augusztus és december hónapban.. 
 
Az étkezés biztosítása kiszállítással, illetve saját elvitellel történik. A kiszállítást kerékpárral 
társadalmi gondozók és szociális gondozók, gépkocsival a tanyagondnokok végzik. 
2009-ben összesen 75048 adag ebédet vásároltunk. (2008-ban 64917 adagot) A naponta 
étkeztetésben részesítettek száma 299 fő volt. (2008-ban 258 fő) 
 
Szarvason jelentősen növekedett az étkezést igénylők száma, mely annak is köszönhető, hogy 
a szociális étkeztetés térítési díja nagyon kedvezően alakult. Ennek ellenére a családsegítővel 
történő együttműködésünk kapcsán sajnálattal tapasztaljuk, hogy egyre több személy 
jelentkezik étkeztetésre, akik jövedelemmel nem rendelkeznek. Az év folyamán 4 ilyen 
helyzetben lévő ellátotton segítettünk. 
2009 decemberében megkezdődött az élelmezés közbeszerzési eljárásának lebonyolítása. 

 
Házi segítségnyújtás: 
2010-ben új elem lesz az ellátásban, hogy a működési engedélyben szerepelni fog az ellátható 
személyek száma, mert a finanszírozás kizárólag az engedélyezett létszámra fog vonatkozni.  
Ennek megállapítása céljából az elmúlt év végén a házi segítségnyújtás szakmai feltételeit 
vizsgálta a Szociális és Gyámhivatal. A 2009.09.30.-án ellátott személyekhez vizsgálta a 
gondozói személyzet meglétét. Mivel az ellátottak számához nem rendelkeztünk a 
jogszabályban előírt személyi feltétellel, ezért a szolgálat 2010.01.01-12.31.-ig 139 működő 
férőhelyre kapott ideiglenes működési engedélyt. 
 
Az intézmény gazdálkodását súlytotta az a kedvezőtlen jogszabályi tény is, hogy 2009.09.01-
től a házi gondozás biztosításához szükséges szakértő bizottság által kiadott szakvélemény 
szakértői díját az intézmény fenntartójának kell megfizetni a központi költségvetés helyett.  
Minden egyes igénylő esetében a megkért szakértői vélemény díja 6000.-ft/fő. 
 
A szakképzett gondozók száma 15 fő. Ellátottak száma: 140 fő. (2008-ban 114 fő) 
Amelyik településen van rá lehetőség a RÁT-os kollégák besegítenek a végzettséget nem 
igénylő feladatok ellátásába. A visszajelzések nagyon pozitívak, mivel ők jobban ráérnek 
beszélgetni, több idejük van hogy meghallgassák az időseinket. 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:  
 
Célja, hogy gondozási időn kívül az ellátott szakképzett gondozótól kérhet segítséget 
életviteléhez, ami biztonságot jelent számára.  
Jelenleg 6 településen látunk el szolgálatot 40 készülékkel. 
 
A működő készülékszám megosztása 2009. december 31.-én a települések között a 
következő:   
Békésszentandrás Szarvas Csabacsűd Örménykút Kondoros Kardos Összesen:

5 22 5 3 4 1 40 
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A szakfeladat diszpécserközpontja Csabacsűdön van, de a szolgálat kiadásainak csökkentése 
érdekében a feladatellátást 2008. június 1.-től a szarvasi kollégák végzik. Az ügyeletet 3 házi 
segítségnyújtásban dolgozó kolléga, valamint 2 sofőr látja el. 
 
Az év folyamán 81 indokolt riasztásunk volt. Az év folyamán 9 készüléket szereltünk át új 
igénylőkhöz. Jelenleg 4-en vannak várólistán. 
 
Támogató szolgálat: 
2009-es év folyamán egy személyi segítő és a szolgálatvezető kiváló eredménnyel végezte el 
kötelező képzését.  
Jelenleg 32 fő súlyosan fogyatékos személyt látunk el a szolgálat keretén belül, ebből 17 fő új 
ellátott volt az év folyamán. 
2009. június óta 4 mozgás-látás és halmozottan fogyatékos kiskorú gyermek szállítását 
vállaltuk napi rendszerességgel Békéscsabára korai fejlesztésre. A szállító szolgálat keretein 
belül ellátottjainkat szállítjuk orvosi vizsgálatokra, hivatalos ügyek intézésében nyújtunk 
segítséget, kulturális és klubrendezvényekre, oktatási és művelődési intézményekbe. 
 
Az év folyamán a támogató szolgálat keretében 2612 hasznos kilométert tettünk meg 
szociálisan rászorult személyekkel és 1239 hasznos kilométert más ellátási területen lévő 
személyekkel. Az összes futott kilométer 26640. 
 
A vállalt feladatmutatókat teljesítettük, így a szolgálat a működéséhez továbbra is jogosult 
támogatásra. 
 
Tanyagondnoki szolgálat:  
Valamennyi településen egyre nagyobb igény mutatkozik erre a szolgálatra. A tanyákon 
elsősorban magányos, idős emberek élnek, akiknek sokszor a tanyagondnok az egyetlen 
kapocs a külvilággal.  
 
A szolgálatot napi rendszerességgel elsősorban étkeztetés és házi segítségnyújtás, illetve 
szállítás céljából veszik igénybe az ellátottak. Rendszeresen nyújtunk segítséget kisgyermekes 
családoknak orvoshoz, szakrendeléshez való hozzájutásban illetve igény szerint más 
szolgáltatáshoz való hozzáférésben, a városba történő beszállításokban. Rendszeresen 
hordunk ivóvizet.  
 
Kondoroson és Csabacsűdön rendszeresen szállítunk hétfőnként kollégiumba gyermekeket, 
majd hétvégén vissza a családhoz.  
Szarvason nőtt az igény az óvodás korú gyermekek beszállítására, mivel a Dózsa utcai óvoda 
átépítése miatt a gyakorló óvodában kaptak helyet és a szülőknek problémát jelent a 
beszállításuk.  
 
Kondoros és Csabacsűd tanyagondnoka 2009.május 15.-én szerezte meg a feladat ellátásához 
szükséges tanyagondnoki képesítést.  
 
Szarvason a tanyagondnoki körzetek felosztása decemberben megtörtént, így megfelelünk a 
jogszabályi feltételeknek. (Körzetekben az ellátható személyek száma 70-400 fő közötti 
lehet.)  
 
Idősek Klubja: 
Az intézmény keretein belül 7 klub működik, ebből Szarvason 4 van.  

12 



Minden telephelyen szakképzett gondozók látják el a feladatokat. Szarvason év végén a 
működési feltételeknek megfelelő létszámot hagyott jóvá a Társulási tanács. 
2009 december 31.-én az intézményben a működő férőhelyek száma 245, ebből idős: 216 fő, 
fogyatékkal élő és demens 29 fő) 
 
A klubok programjai nagyon népszerűek, szívesen látogatják rendezvényeinket az ellátottak.  
A társintézményekkel megfelelő a munkakapcsolatunk, több alkalommal látogattunk el, 
illetve fogadtunk vendégeket. Jó kapcsolatunk van a családsegítővel, az önkormányzat 
szociális osztályával és a házi orvosokkal.  

2009-es év egyik legnagyobb rendezvénye az ellátottaknak meghirdetett „Biliárd verseny” 
volt, melyre a kistérség valamennyi egysége, az Ó-templomi szociális intézmény, a 
szenvedély betegek szarvasi bentlakásos intézménye is benevezett.  
 
Nagy probléma a nehezen mozgó és az egyre rosszabb egészségi állapotban lévő idősek 
bejutása a klubokba. 
Sajnos a támogató szolgálat gépkocsija túlterhelt, a tanyagondnoki gépkocsik pedig 
alkalmatlanok az idős, mozgásukban már akadályozott személyek szállítására. 
 
A kondorosi klub pályázati forrásból akadálymentesítve lett, hivatalos átadása 2009 
februárjában megtörtént. 
A szarvasi Liliomkert klub pályázat keretében felújításra került, a megszépült épületet és 
bútorzatot júniustól vehette birtokába a tagság. 
 
Átmeneti otthon: 
Működő és engedélyezett létszám 24 fő. Az éves 24 normatívát tudtuk tartani 2009-ben. 
 
A szigorodó feltételek betartásával és az igényeknek megfelelően biztosítjuk az igénylőknek 
az ellátást, figyelembe véve az intézmény korábbi működését, az igénylő egészségi állapotát 
és szociális helyzetét. Figyelmet fordítunk az „átmeneti” jellegre és ezt tudatosítjuk az 
ellátottakban és a hozzátartozókban is. 
 
Az év folyamán újonnan felvett igénylők száma 16 fő, ugyanennyinek szűnt meg az 
intézményi jogviszonya. Az átlagéletkor: 80,04 év. Legidősebb lakó: 96, legfiatalabb lakó: 66 
éves. 
 
Az ingatlan műszakilag sajnos nagyon rossz állapotban van. Folyamatosan keressük a 
pályázati lehetőséget, de bentlakásos idős ellátásban igen kevés pályázat jelenik meg. És amíg 
várjuk a lehetőséget, az épület állaga lassan, de biztosan romlik. 
Júniusban belül teljesen kifestettük az intézményt. A konyhai bojler cseréje is megtörtént. 
Nagy gond azonban a nyílászárók kérdése, mert szökik a meleg és így télen nem tudunk 
takarékosan üzemelni. A lapos tető komoly esőzést követően mindig beázik, ez visszatérő 
probléma.  
 
Idősek otthona:  
2009. 12. 31.-én az engedélyezett férőhelyek száma 34, normatíva igénylés szempontjából 
33 fő. 
A ténylegesen ellátott személyek száma 36 fő. Ebből 13 személy rendelkezik demens 
szakvéleménnyel, 4 teljes fekvő, 2 részlegesen fekvő 2 kerekes székes, végtaghiányos és 5 
gyengén látó ( vak ) idős gondozását igyekszünk megfelelően ellátni. 
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Lakóink egészségi állapota fokozatosan romlik. Ez köszönhető annak, hogy az újonnan 
bekerülők nagy része 4 órát jóval meghaladó, teljes körű gondozást igényelnek. A 22 új 
felvételes közül 5-en egyenesen kórházból érkeztek, 1 hajléktalan személyt kellett felvennünk 
és 3 főt külső jelzés alapján, rendkívül rossz körülményei miatt sürgősséggel helyeztünk el 
intézményünkben. 
 
Új felvételre 22 esetben került sor. Sajnálatos azonban hogy nőtt a megszűnések száma is. 
Összesen a 17 megszűnésből 5 volt elköltözés 12 elhalálozás. ( 2008-ban 11 fő jogviszonya 
szűnt meg ) 
 
Sikeres pályázatot követően beszerzésre került 5 millió forint értékben 12 modern 
betegágy, 2 speciális kórházi ágy, valamennyi speciális matraccal, valamint 1db 
betegemelő. Mindezek nagyban javítják az idősek komfort érzetét, a dolgozók 
munkakörülményeit, az ellátás színvonalát. 
 
Az ősszel a belső helyiségek kifestésre kerültek. Hasonló módon történt kisebb átalakítás a 
közös fűrdőben akadálymentesítés céljából. Új gázboyler is beszerelésre került.  
 
Az intézmény fő törekvése: továbbra is minden szociálisan rászorult személynek segíteni az 
állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban, a mindennapok aktív megélésében, az 
önellátási képesség megtartásában, a méltó öregedés folyamatának elfogadásában jövedelmi 
és vagyoni helyzetétől függetlenül.  
Alapvető célunk a szolgáltatások színvonalának megtartása és minél szélesebb körben történő 
elterjesztése. 
 

 
IV. A Kistérségi Belső Ellenőrzési Társulás tevékenysége 
 

A Körös – szögi Kistérség Többcélú Társulása Belső Ellenőrzési Társulási 
megállapodásban foglaltak szerint az éves ellenőrzési munka megtervezése a 
települések jegyzői által javasolt ellenőrzési feladatok figyelembevételével történt. 
Az összeállított ellenőrzési tervet a Társulási Tanács elfogadta. 
Az ellenőrzések tárgya: 2008. évi beszámolók, zárszámadási rendelet tervezetek 
ellenőrzése, év közbeni költségvetési rendeletek előirányzat módosításának 
ellenőrzése, normatíva ellenőrzés, helyi adók ellenőrzése, szociális intézményi 
térítési díjak megállapítása, közhasznú és közcélú foglalkoztatás ellenőrzése. 

 

2009-ben elvégzett ellenőrzések: 

Ellenőrzések száma 

Békésszentandrás       2 
Csabacsűd        2 
Gyomaendrőd     13 
Hunya        1 
Kardos        3 
Kondoros        3 
Örménykút       1 
Szarvas        5 
Többcélú Társulás    12 
Összesen:      43 ellenőrzés 
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Az ellenőrzések végrehajtásához részletes vizsgálati program készült, a 
megállapításainkat tartalmazó jelentésünket – a jogszabályban meghatározott 
formában – az ellenőrzött település jegyzője, ill. az önállóan gazdálkodó 
intézmény vezetője részére átadtuk.  
A települések jegyzői részére a belső ellenőrzési beszámolókat megküldtük 
A belső ellenőrzés feladatait 2009 év elején 3 főállású ellenőr látta el.  
2009 májustól 2 főállású belső ellenőr folytatta, és megbízási szerződéssel  
Cséffai János könyvvizsgáló kapcsolódott be az ellenőrzési munkába.  
 
 
A belső ellenőrzés által lefolytatott 2009. évi ellenőrzések 
 
Többcélú Társulás és Kistérségi Iroda ellenőrzése: 

- A 2009. évi Kistérségi költségvetés tervezésének ellenőrzése 
- A 2008. évi normatíva elszámolás ellenőrzése 
- A 2008. évi zárszámadás szabályszerűségi ellenőrzése 
- A 2009. évi normatíva pótigénylés ellenőrzése 
- 2009. áprilisi normatíva pótigénylés szabályszerűségi ellenőrzése 
- 2009. félévi költségvetés módosítás szabályszerűségi ellenőrzése 
- 2009. évi júliusi normatíva lemondás és igénylés ellenőrzése 
- A Kistérség 2009. első féléves beszámolójának szabályszerűségi 

ellenőrzése 
- A Humán Szolgáltató Központ által foglalkoztatott pedagógusok 

besorolásának ellenőrzése 
- A Körös-szögi Kistérség tulajdonában lévő gépkocsik 

használatának ellenőrzése 
- 2009. évi októberi normatíva igénylés ellenőrzése 
- A Körös-szögi Kistérségnél a bérfeladás alapjául szolgáló 

dokumentumok szabályszerűségi ellenőrzése  
 

Békésszentandrás Nagyközség ellenőrzései: 
- A 2008. évi közhasznú és közcélú foglalkoztatás elszámolásának 

ellenőrzése 
- A 2008. évi szociális normatíva felhasználásának és annak 

elszámolásának ellenőrzése 
 

Csabacsűd Nagyközség ellenőrzései: 
- Az Európai Parlamenti választások elszámolásának ellenőrzése 
- Az adóbevételek beszedésének szabályszerűségi ellenőrzése 
- Pénzbeli és természetbeli szociális és gyermekjóléti ellátások 

ellenőrzése 
 
 

Kardos Község ellenőrzései:  
- A 2009. évi költségvetési rendelet tervezett szabályszerűségi 

ellenőrzése 
- A szociális ellátások megállapításának és visszaigénylésének 

szabályszerűségi ellenőrzése 
- Szabályzatok ellenőrzése 
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Kondoros Nagyközség ellenőrzései:  
- A szociális ellátások megállapításának és visszaigénylésének 

szabályszerűségi ellenőrzése 
- A helyi adók beszedésének, nyilvántartásának ellenőrzése 
- Szabályzatok ellenőrzése 

 
Örménykút Község ellenőrzései:  

- 2009. első féléves gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzése 
 
Szarvas Város ellenőrzései:  

- 2009. évi költségvetési rendelettervezet szabályszerűségi 
ellenőrzése 

- 2008. évi zárszámadás ellenőrzése 
- 2009. első féléves beszámolójának ellenőrzése 
- Szarvasi Általános Művelődési Központ Chován Kálmán Művészeti 

Alapiskola ellenőrzése 
- A 2009. évi szociális térítési díjak megállapításának ellenőrzése 
- 2010. évi költségvetési rendelettervezet ellenőrzése  

 
Hunya Község ellenőrzései:  

- A konyha gazdaságos működésének szabályszerűségi ellenőrzése 
 
Gyomaendrőd Város ellenőrzései:  

- 2007. évi normatív állami hozzájárulás önkormányzati 
alátámasztásának ellenőrzése 

- Előlegek nyilvántartásának ellenőrzése 
- A helyi adók kivetésének, behajtásának szabályszerűségi és 

hatékonysági ellenőrzése 
- Az önkormányzati támogatás felhasználásának hatékonysági, 

gazdaságossági és szabályszerűségi vizsgálata 
- Átfogó ÖMIP pénzügyi ellenőrzés 
- A kisebbségi önkormányzatok pénzügyi ellenőrzése különös 

tekintettel az uniós támogatásokra 
- A közoktatási intézmény ÖMIP program alapján történő ellenőrzése 
- Az önkormányzati kölcsönök nyújtásának és elszámolásának 

szabályszerűségi ellenőrzése 
- A Tájház átfogó pénzügyi ellenőrzése 
- A Liget Fürdő gazdálkodásának átfogó ellenőrzése 
- A Művészeti Alapiskola létszámának és a személyi juttatások 

átfogó ellenőrzése 
- A hulladékgazdálkodási rendszer hatékonysági, gazdaságossági, 

szabályszerűségi vizsgálata 
- A FEUVE rendszer szabályszerűségi ellenőrzése 

 
V. Hatósági Igazgatási Társulás által ellátott feladatok: 

 
A 2008. január 1. napjától működő hatósági-igazgatási társulás nem a Körös-szögi 
Kistérség Többcélú Társulása részeként, és nem a Ttv. hatálya alatt, hanem a 
Társulás mellett működik a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően.  

16 



A Hatósági-igazgatási Társulási megállapodás keretében, átruházott hatáskör 
formájában 2004. október 18.-tól kerültek ellátásra a szabálysértési, (I. fokú 
szabálysértési ügyekben való határozatok meghozatala, a határozatok végrehajtása, 
más hatóságok megkeresése alapján, a kistérséghez tartozó települések 
tekintetében a közérdekű munkavégzés helyének kijelölése, hatósági nyilvántartás 
alapján szabálysértési priuszról szóló tájékoztatás kiadása, helyszíni bírságok 
végrehajtása, hatósági engedélyezés) birtokvédelmi, kereskedelmi- 
telepengedélyezési, valamint környezetvédelmi hatósági-igazgatási feladatok és 
kötelező statisztikák a társult településeken, vagyis Csabacsűd, Hunya, Kardos, 
Kondoros, Örménykút településeken. 
A Hatósági-igazgatási Társulás hatósági-jogi ügyintézője minden hét keddi napján 
amennyiben az munkaszüneti napra esett, akkor az azt követő első munkanapon 
tartott helyi ügyfélfogadást, illetve bármely más időpontban, amikor a hatósági 
munka azt indokolttá teszi. A polgármesteri hivatal munkatársaival a kapcsolatunk 
mind személyi, mind kollegiális viszonylatban kitűnőnek mondható; az 
információcsere, a hatósági munka kölcsönös segítése a határidők tartásával, 
szoros együttműködésben valósul meg. Az esetek jellege sokszor megköveteli, 
hogy egyedileg egyeztetett időpontban, illetve a jogszabályi kereteket betartva, 
több alkalommal is ügyfélfogadunk az adott településen, akár hetente 3-4 
alkalommal is. 

 
 

2009. JANUÁR 1. ÉS 2009. DECEMBER 31. KÖZÖTT JOGERŐSEN LEZÁRT ÜGYEK 

 

Hatósági ügytípus 

 

Település 

SZABÁLYSÉRTÉS(SZ)

STATISZTIKÁK(S) 

KERESKEDELEM(K) 

 

BIRTOKVÉDELEM EGYÉB ÖSSZESEN 

Kondoros (SZ,S) 129 4  133 

Kardos (SZ,S) 20 1  21 

Örménykút(SZ,S,K) 13 0  13 

Hunya(SZ,S,K) 11 0  11 

Csabacsüd(SZ,S) 29 0  29 

Békésszentandrás,  11 2   13 

 

Útügyi feladatok:  
A Társulás által felvállalt útügyi feladatokat Nagy Sándor útügyi referens látta el 
2009-ben is. Nagy Sándor köztisztviselőként, Szarvas Város Polgármesteri 
Hivatalánál van foglalkoztatva, ezért a 2007. november 20-án kötött Hatósági 
Igazgatási Társulás keretében dolgozik. A Társulást munkabérének és dologi 
kiadásainak 50%-a terheli.  
Az útügyi referens által 2009-ban ellátott kistérségi feladatok.  
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- Útnyilvántartás vezetése: Az útügyi társulás településeinek 
útnyilvántartása elkészült. A baleseti adatok vezetése havonta, az 
útnyilvántartásban bekövetkezett változások a változást követően 
azonnal bekerül a nyilvántartásba. 2009. év folyamán Gyomaendrőd 
belterületi és zártkerti útjainak nyilvántartása elkészült. Jelenleg 
folyik a külterületi utak feldolgozása 

- Útellenőrzés: 2009. évben az útellenőrzés eredményeként 91 
esetben került sor felszólításra. A felszólítások eredményesnek 
mondhatók, hiszen feljelentésre nem volt szükség.  

- Közútkezelői hozzájárulás: 2009. évben 366 db közútkezelői 
hozzájárulást adtunk ki. Az év folyamán folyamatosan részt vett a 
kerékpárutas és közutas pályázatok előkészítésében, pályázatokhoz 
szükséges adatok beszerzésében.  

- Az M44-es út építési hatósági eljárásában és a tervek 
egyeztetésében képviselte a Kistérség településeit.  

- A 2010. évi Vasúti és Volán menetrend egyeztetéseken részt vett. 
Több alkalommal részt vett és képviselte az érintett településeket a 
megszüntetésre ítélt vasútvonalak megmaradása érdekében 
folytatott megbeszéléseken és egyeztetéseken.  

- Az év folyamán folyamatosan jelezte a Magyar Közút Kht. felé az 
országos közutakon keletkezett balesetveszélyes hibákat.  

- A KHEM felkérésére 2009. májusban előadást tartott az Európai 
Mobilitási Hét nyitó konferenciáján, 2009. novemberében a 
Kerékpárosbarát települések konferenciáján.  

- 2009-ben ismét megrendezte az Európai Mobilitási Hetet. 2010. évi 
nyitó konferencia Szarvason lesz előre láthatólag májusban.  

- A Kistérségi Közlekedési Információkat folyamatosan továbbítja a 
helyi médiák felé.  

- Koordinációs feladatot lát el a Közlekedésbiztonsági pályázatok 
lebonyolításában.  

- Közlekedésbiztonsági bejárást és felmérést végzett 
Békésszentandrás, Gyomaendrőd, Kondoros, Csabacsűd és Szarvas 
közigazgatási területén. 

 
 

VI. A Társulás pályázati tevékenysége:  
A Társulás pályázati tevékenységét részleteiben a beszámolóhoz mellékelt 
táblázatban mutatjuk be. 2009. decemberében 18 társulási pályázat volt 
folyamatban 224.443 e Ft. elnyert támogatási összeggel. Ezek közül jelentősebb 
összegeket a TÁMOP pályázatokon nyertünk, amelyek működési, program jellegű 
pályázatok. Két jelentős, kétfordulós társulási pályázatunk van folyamatban, 
amelyekben több települést érintő beruházásokat, felújításokat tervezünk.  
A szociális és gyermekjóléti alapellátások fejlesztésére vonatkozó  
DAOP pályázatunk a II. fordulóra már be lett nyújtva, de elbírálása még nem 
történt meg. E pályázatban 5 településen, 9 telephelyen tervezünk fejlesztéseket 
110 millió Ft-os nagyságrendben. A települési szilárd hulladékgazdálkodási 
rendszerek fejlesztésére vonatkozó KEOP pályázatunk I. fordulójára  
12,0 millió Ft. támogatást nyertünk, amely a II. fordulós pályázati anyag 
előkészítését szolgálta. A pályázat a II. fordulóra benyújtás előtt áll.  
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Pályázataink közül, egy kivételével valamennyi pályázatot a Társulás 
munkaszervezete és az intézmények maguk készítették el és bonyolítják le. A két 
fordulós KEOP pályázatot készíti az ADVOCATA Kft.  

 
VII. Civil kapcsolatok:  

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 megrendelésére 
400.000 Ft-ot nyert el az Egyesület. A kétnapos Civil Konferencia szeptember  
23-24-én volt Szarvason és Gyomaendrődön. A Békés megyei Önkormányzat 
pályázatán két célra nyert támogatást az Egyesület. Kisebb, alakuló civil 
szervezetek munkájának segítésére, támogatására 1.800.000 Ft-ot, a 2010. évi 
Civil Találkozóra 900.000 Ft. támogatást nyújt a megyei önkormányzat.  
A Leader – program keretében a Térségi civil Központ létrehozására is az 
Egyesület nyújtott be pályázatot 22.000.000 Ft. összegben, amelyhez Szarvas 
Város Önkormányzata biztosít ingatlant.  
Az Egyesület aktív tevékenységének köszönhetően taglétszáma jelentősen nőtt 
2009-ben.  
 
Megoszlása településenként:  
Szarvas: 44 
Gyomaendrőd: 9 
Kondoros: 6 
Csabacsűd: 3 
Békésszentandrás: 11 
Kardos: 3 
Kunszentmárton: 1 

 
 

VIII. A társulás munkaszervezete 
A Társulás munkaszervezetének, a Kistérségi Irodának létszáma és szervezete nem 
változott az előző évhez képest. Az Iroda ellátja a Többcélú Társulás és a 
Kistérségi Fejlesztési Tanács működésével kapcsolatos szervezési és 
adminisztrációs feladatokat, elkészíti az előterjesztéseket, gondoskodik a társulási 
határozatok végrehajtásáról.  
Elkészíti és bonyolítja a Társulás által benyújtott pályázatokat, koordinálja az 
intézmények pályázat tevékenységét.  
Ezt a feladatot három fő látja el:  

- irodavezető 
- adminisztrátor 
- vidékfejlesztési menedzser 

A munkaszervezet keretében dolgozik a Belső Ellenőrzési Társulás belső 
ellenőre. A Kistérségi Irodához tartozik még az ifjúsági referens, aki városi 
feladatokat látott el 2009-ben.  
A Gazdasági Szervezet ellátja a Társulás és a Kistérségi Iroda – mint önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv – pénzügyi – gazdasági feladatait. Ezen kívül 
ellátja a két társulási intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait, mivel ezek a 
költségvetési szervek gazdasági szervezettel nem rendelkeznek.  
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A Gazdasági szervezet összetétele:  
- 1 fő gazdasági – vezető 
- 2 fő könyvelő 
- 2 fő pénzügyi – ügyintéző 
- 1 fő leltárfelelős és vagyonnyilvántartó 
- 1 fő pénztáros és munkaügyi előadó 

 
 
Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Társulás 2009. évi tevékenységét a fentiekben foglaltuk össze. Tájékoztatásul még 
közöljük, hogy e beszámolóban a két társulási intézmény tevékenysége csak röviden 
összefoglalva szerepel. Szerteágazó és sokrétű munkájukat egy részletesen külön intézményi 
beszámolóban fogják bemutatni a következő társulási ülésen.  
Mint a bevezetőben említettük a Társulás gazdálkodásának részleteit a zárszámadás fogja 
bemutatni, ami várhatóan márciusban készül el.  
Kérjük a Társulás tagjait, hogy jelen beszámolónk alapján, és a további intézményi 
beszámolók, majd a zárszámadás alapján rendszeresen tájékoztassák saját képviselő 
testületeiket a Társulás munkájáról és a Társulásban végzett saját munkájukról, törvényi 
kötelezettségüknek megfelelően.  
 
 
 
Szarvas, 2010. február 1. 
 
 
 
 
 

Brlás János    Mihaleczné Kovács Mária  
   elnök       kistérségi irodavezető  


