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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 

MUNKÁJÁRÓL 
 
 

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA ELLÁTOTT FELADATOK 

ÉRTÉKELÉSE 
 
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása azonosító adatai: 
 
Költségvetési szerv neve, székhelye:                  5540 Szarvas Kossuth u.19.  
Az alapítás éve:                                                    2004. június 30. 
A költségvetési szerv törzsszáma:                       583088-000 
Adószáma:                                                           15583082- 2 - 04 
KSH statisztikai számjele:                                   15583082- 8411 – 366 - 04 
Alaptevékenységi TEÁOR ’08:                           Általános közigazgatás 84.11 
Gazdálkodási jogkör 2010.XII.31-ig                   önállóan működő és gazdálkodó 
 
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás központi intézményének, a Kistérségi Irodának 
főbb azonosító adatai és feladatai 
 
Költségvetési szerv neve, székhelye:                  Kistérségi Iroda Szarvas Kossuth u.19.  
Alapító megnevezése:                                          Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 
Az alapítás éve:                                                    2005. 11. 1. 
A költségvetési szerv törzsszáma:                       583363 
Adószáma:                                                           1 5583367-1-04 
KSH statisztikai számjele:                                   1 5583367- 8411-322-04 
Alaptevékenységi szakágazat:                             Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
                                                                             társulások igazgatási tevékenysége  
Gazdálkodási jogkör 2010.XII.31-ig                   önállóan működő és gazdálkodó  
 
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásához tartozó önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szervek, melyek gazdasági szervezettel nem rendelkeznek: 
 

1. Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Védőnői 
Szolgálata 
Székhely:          5540 Szarvas, Kossuth u. 56-58 
Intézményvezető:     Bagaméri László 

 
2. Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézménye  

Székhely:         5540 Szarvas, Kossuth u. 19. 
Intézményvezető:      Kovácsné Molnár Katalin 
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A TÁRSULÁS FELADATAINAK ÉRTÉKELÉSE 
 
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) megalakulását követő 
működésében két periódusa volt.  
A 2004. derekán létrejött Társulást a szarvasi kistérség hat települése hozta létre, három évre 
szólóan (Békésszentandrás, Csabacsűd, Kondoros, Kardos, Örménykút, Szarvas). 2004-2007. 
december 31-ig tartott az első periódus.  
A 2006. őszi önkormányzati választások után lehetőség volt a kistérségi határok 
megváltoztatására. Ezzel a lehetőséggel élve Gyomaendrőd Város és Hunya Község 
Önkormányzatai bejelentették csatlakozási szándékukat a Körös-szögi Kistérség Többcélú 
Társulásához. Az erről szóló döntések megszületése után 2008. január 1-től nyolc település 
alkotja a Társulást, ez a második periódus kezdete, amely napjainkig tart.  
A társulási folyamatot 2004-ben az akkori Belügyminisztérium úgynevezett „ösztönző 
pályázata” indította el, amely jelentős támogatást nyújtott a többcélú társulások 
megalakításának esetére. Ezen első társulási komplex pályázatban 13 önkormányzati feladat 
kistérségi szintű megszervezését és 3 évre szóló fenntartását vállalták fel a 
tagönkormányzatok. 
A pályázat eredményes volt, az elnyert 108 millió Ft támogatás rövid idő alatt megérkezett a 
Szarvas Város Önkormányzatának, mint székhelyönkormányzatnak a bankszámlájára.  
A jogi környezet ellentmondási és a pályázati kiírás értelmezése körülötti zavarok 
meglehetősen sok problémát okoztak a társulás kezdeti működésében, de összességekben a 
vállalt feladatokat sikerült végrehajtani.  
 
Ezek röviden összefoglalva az alábbiak voltak:  

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

intézményi társulások megszervezése, iskolabusz beszerzése,  
- sürgősségi orvosi ügyelet kistérségi megszervezése, a szarvasi ügyeleti központ 

kialakítása, 2 db ügyeleti gépjármű beszerzése,  
- belső ellenőrzési társulás létrehozása,  
- útügyi társulás létrehozása,  
- közbeszerzési eljárások közös lebonyolítása,  
- hatósági igazgatási társulás megalakítása,  
- mozgókönyvtári hálózat kialakítása,  
- védőnői szolgálat részbeni kistérségi megszervezése,  
- települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer kialakításának előkészítése,  
- állati eredetű hulladékok kezelésének megoldására tervek elkészítése,  
- települési területrendezési tervek összehangolása,  
- Kistérségi Területfejlesztési Koncepció és egyéb fejlesztési koncepciók elkészítése.  

2005-től kistérségi normatív támogatás váltotta fel az ösztönző támogatást, a Társulás 
költségvetése önállóvá (a városi költségvetéstől függetlenné) vált, mivel a normatív rendszer 
egyes feladatokat kiemelten támogatott (szociális ellátás, közoktatás), más feladatok 
támogatása viszont elmaradt (hatósági igazgatás, közbeszerzés) a kezdeti tervektől. Fejlesztési 
feladatokra viszont az önkormányzatokra vonatkozó egyéb pályázati lehetőségekkel élhettek a 
társulások is.  
Összességében a 2005-ös év alapozta meg a Többcélú Társulás működésének további irányát. 
Ekkor született meg a döntés arról, hogy 2006. január 1-től a Társulás neve Körös-szögi 
Kistérség Többcélú Társulása lett.  
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Elnökének 2004-ben Szarvas Város Polgármesterét, Babák Mihályt választották meg a 
települések, akit a 2006. évi önkormányzati választásokat követően újraválasztottak. 2008-ban 
egyéb megbiztatásai miatt lemondott, ezután Brlás János Kardos Község polgármestere lett a 
Társulás elnöke. 2010-ben az önkormányzati választásokig az elnök mellet két elnökhelyettes, 
Dankó Béla Kondoros polgármestere és Hamza Zoltán Békésszentandrás polgármestere 
voltak, a helyhatósági választásokat követően 2010-ben a tagtelepülések elnöknek Brlás 
Jánost, elnökhelyetteseinek Várfi András Gyomaendrőd Város és Molnár József Csabacsűd 
Nagyközség polgármestereit választották meg. 
A Társulás életében 2007 kiemelkedő fontosságú volt, mert ekkor járt le a három év, amelyet 
követően már nem volt kötelező a Többcélú Társulás fenntartása, viszont a további 
működtetés mellett rentábilis és egyéb célszerűségi érvek szóltak:  

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

- bejelentette csatlakozási szándékát a Társuláshoz Gyomaendrőd Város és Hunya 
Község önkormányzatai, amelyet a Társulási Tanács támogatott. 

 
A Területfejlesztési Törvényben foglalt Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait is a Többcélú 
Társulás látja el, melyre már az ösztönző támogatás is lehetőséget adott, később pedig a a 
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény  is 
rögzítette.  
A Fejlesztési Tanács külön pénzügyi keretekkel nem rendelkezett, így feladatai a pályázati 
döntések meghozatalában, a pályázati tevékenység értékelésében, fejlesztési koncepciók 
elfogadásában merült ki.  
A Társulás két kötelezően létrehozandó bizottságot működtet: 2004-től a pénzügyi és 
költségvetési bizottságot, 2006-tól a közoktatási bizottságot.  
 
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2010-ben hatodik, teljes évi tevékenységét zárta. 
Amíg 2008-2009-ben jelentős változások voltak a Társulás életében (Gyomaendrőd, Hunya 
csatlakozása, intézményi átszervezések, személyi változások), 2010-ben az országos és a 
helyhatósági választások eredményei alapján Békésszentandrás Nagyközség polgármesteri és 
jegyzői státuszaiban történtek személyi változások, pályázati projekt valósultak meg, a 
Kistérségi Iroda munkaszervezet-vezető asszonya 2010. december 31. napjával visszavonult. 
2010-ben indult el a Társulás több mint 110 millió forintos megaprojektje, a DAOP-4.1.3/D-
2f-2009-0015, lezárult a TÁMOP-5.2.5 jelű projektje és megvalósítás alatt futott további 
három TÁMOP pályázati projekt.  
A társadalmi – gazdasági válság hatásai természetes módon érintették a Társulás feladatainak 
ellátását is, a 2010. évi költségvetés különösen nagy bizonytalanságok közepette készült el, de 
év közben rendeződtek a költségvetési finanszírozási problémák és kiegyensúlyozott 
gazdálkodást tudtunk folytatni.  
A Társulás közmunkásokat is foglalkozatott a 2010. évi Közmunkaprogram keretében, 39 főt, 
akik a társulási tagtelepüléseken a tagönkormányzatok által kijelölt munkafolyamatokat 
végezték, illetve Szarvas Város Önkormányzata által alkalmazott közfoglalkoztatottak 
dolgoztak a Kistérségi Irodánál, az Intézményeknél és a Körös-szögi Civil Fórum 
Egyesületnél. 
A Társulás részletes, 2010-ben végzett munkáját, pályázatokat, feladatait és gazdálkodását az 
alábbiak szerint mutatjuk be. 
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I. TÁRSULÁS ÖSSZETÉTELE, A TÁRSULÁSI TANÁCS TESTÜLETI MUNKÁJA 
 
1. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma összehasonlítva az előző évi 

adatokkal, a következőképpen alakul.  
 

 2009. január 1. 2010. január 1. 
Szarvas 17.479 17.350 
Gyomaendrőd 14.777 14.625 
Békésszentandrás 3.908 3.867 
Csabacsüd 1.994 1.981 
Kondoros 5.500 5.444 
Hunya 722 712 
Kardos 714 721 
Örménykút 456 436 
  
Kistérség összesen 45.550 45.136 

 
Sajnos a települések lakosságszáma változatlanul csökkenő tendenciát mutat a korábbi 
évek viszonylataihoz hasonlóan. 

 
2. A Társulási Tanács testületi munkája:  
 

Munkaterv szerinti társulási ülések száma:  9 
Rendkívüli társulási ülések száma:   5 
Megtárgyalt napirendi témák száma:   153 
Meghozott határozatok száma:   128 
A Társulási ülések helyszínei:  
 Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata  
 Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala  

Örménykút Község Polgármesteri Hivatala  
Szarvas Város Polgármesteri Hivatala 

 Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 
  
A társulási ülésekre állandó meghívottak:  
 
A Társulás tagönkormányzatai polgármesterei, alpolgármesterei és jegyzői, körjegyzői 
Civil Egyeztető Fórum elnöke 
Békés Megyei Területfejlesztési Tanács 
Békés Megyei Önkormányzat  
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Domokos László – Országgyűlési képviselő 
Magyar Államkincstár Dél Alföldi Regionális Kirendeltsége 
Dél – Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal  
Szarvasi Rendőrkapitányság  
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II. A TÁRSULÁS OKTATÁSI-NEVELÉSI FELADATAIT AZ ALÁBBI SZERVEZETI FORMÁKBAN  

LÁTTA EL:  
 
1. Kondoros-Kardos Közoktatási 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)    

 
2. Csabacsűd – Örménykút Nevelési – Oktatási Intézményfenntartó Társulás 

Önállóan működő 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)  

 
4. Humán Szolgáltató Központ – a Társulás által fenntartott többcélú oktatási 

intézmény.  
Székhelye:   5540 Szarvas, Kossuth u. 56-58.  
Intézményegységei:  Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
   Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat 
   Védőnői és iskola-egészségügyi Szolgálat 
Működési területe:  Szarvas, Kondoros, Békésszentandrás, 

Csabacsűd, Kardos, Örménykút községek 
közigazgatási területe.  

 
Az intézmény jellege: 
Az intézmény – Humán Szolgáltató Központ – a Körös-szögi Kistérség Többcélú 
Társulása fenntartásában működő 200812 számú OM azonosítóval ellátott többcélú 
közoktatási intézmény, melynek szakmailag önálló intézményegységekbe szerveződött 
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részei az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat, valamint a Védőnői és Iskola-egészségügyi Szolgálat. A komplex (oktatási, 
szociális, egészségügyi) intézményi felépítést elsősorban az ellátandó feladat összetett 
jellege indokolja, mivel a feladatellátás nem áll meg az ágazati határoknál, hanem 
egyszerre kívánja meg a többoldalú szemléletet a problémamegoldás multidiszciplináris 
megközelítését. Működési területünk kiterjed a kistérségi települések közül: 
Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút község és 
nagyközségekre, valamint Szarvas városára. A fenntartói háttér - a kistérségi többcélú 
társulási forma előnyei között említendő, hogy a feladatellátást az intézménytől igénybe 
vevő 6 település egyaránt tudja biztosítani azokat a magas szintű kvalifikációt igénylő 
szolgáltatásokat, amelyeket önállóan csak nagyon nehezen, illetve alacsonyabb 
színvonalon láthatna el. Az intézményegységek 13 telephelyen viszonylag széttagoltan, 
mégis szoros működési egységben végzik szakmai tevékenységüket. A komplex 
intézményi felállást indokolja az uniós pályázati források hatékony kihasználásának 
igénye is – (több kiírás pályázható a kistérségi intézmények által is, valamint a pályázati 
megvalósításban a szakmaközi együttműködés dominálhat). 
Az intézmény gazdálkodási feltételeit a Kistérségi Iroda Gazdasági Szervezete biztosítja 
megállapodás alapján meghatározott jogkörökkel.  

 
 
Az intézmény szervezeti felépítése:  

 

 
 
 
Az intézmény személyi feltételeit 51 álláshelyen foglalkoztatott 48 fő közalkalmazotti 
státuszban alkalmazott dolgozó tölti be, ebből 45 fő szakdolgozói-, 3 fő technikai 
munkaterületen végzett munkát, valamint ún. rendelkezésre állási támogatásban részesülők 
végeztek kisegítő munkát az intézmény nem szakmai feladatköreiben. Az Intézmény szakmai 

KKöörrööss--sszzööggii  KKiissttéérrsséégg  TTööbbbbccééllúú  TTáárrssuullááss  
HHuummáánn  SSzzoollggáállttaattóó  KKöözzppoonntt  

VVééddőőnnőőii  SSzzoollggáállaattaa  CCssaallááddsseeggííttőő  ééss  GGyyeerrmmeekkjjóóllééttii  
SSzzoollggáállaattaa  

EEggyyssééggeess  PPeeddaaggóóggiiaaii    
SSzzaakksszzoollggáállaattaa  

KKiissttéérrssééggii  FFeejjlleesszzttőő--  
ppeeddaaggóógguussookk  

MMuunnkkaakköözzöössssééggee  

Iskola-egészségügyi 
Szolgálat 

Tanyagondnoki  
Szolgálat 

IIffjjúússáággii  IInnffoorrmmáácciióóss    
ééss  TTaannááccssaaddóó  IIrrooddaa  
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intézményegységek szerint tagolódik, jellemző a szakfeladatok szerinti munkacsoportok 
képzése, illetve a szakmaközi együttműködő teamek felállítása. Az intézmény-egységeket 
szakmai önállósággal intézményegység-vezetők irányítják. 
 
 
Az intézmény működése - intézményegységek szerint: 
 
Az Egységes pedagógiai szakszolgálati tevékenység a közoktatási intézményi ellátást egészíti 
ki úgy, hogy a közoktatási törvény előírásai alapján segítséget nyújt a gyermeknek, 
pedagógusnak és a szülőnek. 
 
 

Nevelési 
tanácsadás 

Logopédia Gyógy-
testnevelés

Korai 
fejlesztés

Pályaválasztási 
tanácsadás

Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat 

 
 
Személyi feltételek: 10 fő pedagógus (szakfeladatonkénti megoszlás szerint): 

Nevelési tanácsadás: 2 fő pszichológus, 3 fő gyógypedagógus, 1 fő pedagógus, 1 fő 
családgondozó, 1 fő pedagógiai asszisztens; 
Logopédiai ellátás: 1 fő logopédus; 
Gyógytestnevelés: 3 fő gyógytestnevelő; 
Korai fejlesztés: 2 fő gyógypedagógus; 
A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás: 1 fő pedagógus, 1 fő pszichológus. 

 
 
Családsegítés feladatai: 
 

• Családgondozás (adósságkezelési szolgáltatás); 
• RSZ-s ügyfelekkel való foglalkozás; 
• Jogi tanácsadás; 
• Mediáció; 
• Adományosztás, Élelmiszerbank; 
• Életvezetési klub működtetése. 
A Családsegítő Szolgálat feladatköreit a térség településein 7 fő felnőtt-családgondozó és 
1 fő családgondozói asszisztens szakdolgozó látja el. 
 
Gyermekjóléti szolgáltatás: 
• Kapcsolatügyeleti Szolgáltatás  
Ezen a munkaterületen jelenleg 6 fő családgondozó munkatárs és 1 fő gyermekjóléti 
asszisztens tevékenykedik. 
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A tanyagondnoki szolgáltatás - 2 fő főállású közalkalmazott képzésre beiratkozott 
munkatárs teljesíti a szolgálatot. 
 

Védőnői és iskola-egészségügyi szolgáltatás: 
 

Területi védőnői szolgálat – csecsemő-, nő- és családvédelem:  
Terhes-tanácsadás: hetenként kétszer, keddi és pénteki napokon; 
Csecsemő- és gyermektanácsadás: hetenként háromszor (gyermekorvos jelenléte); 
Önálló védőnői fogadóóra - védőnőnként hetente egyszeri alkalom; 
Családlátogatás: 4766 alkalom; 
Nővédelem: látogatás: 364 alkalom, tanácsadás: 114 alkalom; 

A szolgálat biztosítását 5 fő szakalkalmazott látta el a székhelytelepülésen. 
 
Iskola-egészségügyi szolgálat – ifjúság-egészségügyi gondozás: 

Védőnői gondozási tevékenység; 
Egészségügyi vizsgálatok elvégzése; 
Védőoltások teljesítése; 
Egészségnevelés, fogadóórák. 

A székhelytelepülésen 3 fő szakdolgozó látta el önálló körzetbe szervezetten. A térség 
településein (székhelytelepülésen kívül) vegyes körzetekben történik az ellátás biztosítása 
6 fő szakalkalmazott, valamint 2 fő részmunkaidős technikai foglalkoztatott munkatárs 
segítségével. 

 
Ellátási arányszámok a Humán Szolgáltató Központ vonatkozásában 

 
A.) Intézményi szintű adatok: 

 
Ellátások, szolgáltatások igénybevevői arányszámai a 2010. évre vonatkozóan: 
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: 784,2 fő/év (normatív támogatást eredményező); 
- Családsegítő Szolgálat: 1180 gondozott fő/év igénybevevő; 7289 ellátott/év; 
- Gyermekjóléti Szolgálat: 446 fő/év 0-18 év közötti gyermek/év; 3321 alkalom/év; 
- Védőnői (területi) Szolgálat: 1949 fő/év ellátási (szűrési, tanácsadási) kötelezettség alá eső 

létszám; 
- Iskola-egészségügyi Szolgálat: 3004 fő/térségi települési közoktatási intézményben tanulói 

jogviszonnyal rendelkező gyermekek száma. 
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B.) Intézmény-egységenkénti adatok a 2010. évben: 
 
a) Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kistérségi feladatellátása - ellátotti létszámarányok 

települési megosztásban 2010. év: 
 

 
Ellátás 

 
Szarvas 

Békés-
szentandrás 

Csabacsűd Örménykút Kondoros Kardos Összes 

Logopédia  
 

32 23 12 2 28 2 99 

Gyógytestnevelés 
 

255 9 37 1 59 4 365 

Nevelési 
tanácsadás 

115 29 17 1 44 2 208 

Pályaválasztási 
tanácsadás 

99 0 0 0 1 0 100 

Korai fejlesztés 
 

8,2 1,7 0 0 2,3 0 12,2 

Normatívára 
jogosult létszám 

509,2 62,7 66 4 134,3 8 784,2 

%-os megoszlás 
 

65% 8% 8% 1% 17% 1% 100% 

 
 
 
b) A Családsegítő Szolgálat gondozási tevékenysége 2010. év/alkalom: 

  

Szarvas 4907 

Kondoros 1967 

Kardos 91 

Csabacsűd 163 

Békésszentandrás 102 

Örménykút 59 

 
 Gyermekjóléti szolgáltatás ügyfélforgalma 2010. évben: 
 

Szarvas:  1670 fő 
Békésszentandrás: 466 fő 
Csabacsűd: 212 fő 
Kardos: 91 fő 
Kondoros:  791 fő 
Örménykút: 91 fő 
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c) Területi védőnői munka 2010. évi mutatói: 
 

- 2010. évben nyilvántartott várandós anyák létszáma: 400 fő; 
- 2010. évben nyilvántartott 0-11 hónapos csecsemők létszáma: 195 fő; 
- 2010. évben nyilvántartott 12-35 hónapos kisdedek létszáma: 472 fő; 
- 2010. évben nyilvántartott 3-6 éves gyermekek létszáma: 882 fő. 

 
Iskolavédőnői munka 2010. évi mutatói: 
 

- Oktatási intézményben ellátott tanulók létszáma: 3004 fő; 
- Osztályvizsgálatok száma: minden páros számú osztályban; 
- Tisztasági vizsgálatok: januárban, áprilisban és szeptemberben az összes tanulónál; 
- Egészségnevelési órák száma: az intézmények igényei szerint; 
- Fogadóórák száma: hetenként minden oktatási intézményben 1 óra; 
- Iskolai helységek, büfé, étkeztetés ellenőrzése: 8 alkalom. 
-  

 
 

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 
 

2. Magyarországi Evangélikus Egyház Ótemplomi Szeretetszolgálata 
Székhelye: 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 7.  
2008. december 1-től az Ótemplomi Szeretetszolgálat által ellátott kistérségi 
feladatok feladatellátási szerződés alapján:  

- 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. 
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3. Rózsakert Alapítvány 

Székhelye: 5553 Kondoros, Aradi u. 33. 
Feladat-ellátási szerződés alapján:  

 - házi segítségnyújtás 
 - szociális étkeztetés 
 - idősek nappali ellátása 
 - bentlakásos intézményi ellátás 
 

4.  KÖZÖSSÉG MISSZIÓ 
      Székhelye: 5553 – Kondoros, Deák F. u. 1.  
      Az általuk ellátott feladatok, feladat-ellátási szerződés alapján 

- házi segítségnyújtás 
- fogyatékos személyek nappali ellátása 

Működési területe: Kondoros Nagyközség közigazgatási területe 
 
 
A Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 
 
2010-ben tudatosan átgondolt gazdálkodás folyt az intézménynél, ennek köszönhető, hogy a 
szolgáltatásokat a megszokott színvonalon tudtuk biztosítani az ellátottak megelégedésére. 
 
Az intézményben ellátottak mutatószámai 2010.12.31.-én településenként és 
szakfeladatonként a következőképpen alakultak: (A táblázat utolsó oszlopában 
összehasonlításra az előző évi adatok) 
 

(fő) 
Szarvas Csabacsűd Kardos Örménykút Kondoros 2010. év 

összesen
: 

2009. év 
összesen

Szoc.étk. 224 44 29 20 61 378 299 
Házi gond. 42 18 8 18 43 129 140 
Klub idős 132 29 25 - 31 217 212 
Klub fogy. 29 - - - - 29 58 
Átm. otthon 24 - - - - 24 24 
Id.otthona - 26 - - - 26 20 
Id.Otth. 
Demens - 8 - - - 8 13 

Bölcsőde 62 - - - - 62 57 
Ingy .int.étk 13 - - - - 13 10 
Szoc.tov.képz. 40 12 4 1 8 65 64 
 
 
Szakfeladatok bemutatása: 
 
Bölcsőde: 
2010. októberétől a Szent István Egyetem Főiskolai Karán tanuló csecsemőnevelő és gondozó 
hallgatók gyakorlati képzésének biztosítunk bölcsődénkben helyszínt. 
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A gyermekek felvételét nem csak kizárólag a szülő munkába állása indokolja, hanem a 
gyermekek esélyegyenlőségét biztosító szociális feltételek hiányossága is. Cél a gyesen lévő 
anyák munkába állásának elősegítése mellett a gyermekek szociális hátrányainak leküzdése. 
 
A bölcsőde gyermeklétszáma 2010.12.31.-én 91 gyermek. (2009.12.31.-én 82 fő)  
Az év folyamán 165 kisgyermek ellátása volt biztosítva. Van aki elballag és van aki kezdi a 
közösségi életet.  
A naponta ellátott gyermeklétszám normatív ellátás szempontjából 62 fő. (2009-ben 57 
fő)  
 
Gyermeklétszám alakulása 2010-ben: (napi megjelenés alapján) 
2010 Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec 
létsz. 64 57 71 70 73 70 55 37 66 63 64 42 
A legkevesebb megjelenés augusztus és december hónapokban van, melynek feltételezett oka, 
hogy az iskolai szünet és a szülők jelentős szabadsága is erre az időszakra tevődik. 
 
A bölcsődébe beiratott gyermekek településenkénti kimutatása 2010. december 31.-én: 
Szarvas: 85 gyermek,   Békésszentandrás: 5 gyermek,    Csabacsűd: 1 gyermek 
 
Az intézmény szakmai, személyi feltételei: 
Az intézmény megfelelő személyi és tárgyi feltételeinek biztosításával elősegítjük a 
gyermekek koruknak megfelelő, testi-, érzelmi-, értelmi fejlődését. 
7 gyermekcsoportunk van 3 egységben elhelyezve. Csoportonként 2 gondozőnő látja el a 
gyermekeket. Gondozónők száma 16 fő, ebből főiskolai, egyetemi végzettségű 6 fő.  
  
2010-ben 3 munkatárs végezte el a munkakörre előírt szakképesítést, így a szakképzettségünk 
év végére 100 %-os. Konyhai alkalmazottak száma 3 fő,  technika kisegítő személyek száma 
6 fő. 
 
Élelmezés a bölcsődében: 
Alapelv, hogy szezonális gyümölcs és zöldségfélék kerülnek felhasználásra, tartósítószer 
mentes alapanyagokból készült ételeket készítünk a gyermekek részére.  
Az étkeztetésnél csupán az élelmezés nyersanyagköltségét kell megfizetni a szülőnek. 
Az élelmezésvezető körültekintő beszerzésének köszönhető, hogy az étkezés díját 
folyamatosan nagyon kedvező áron tudtuk biztosítani. (akciók figyelése, magánút során saját 
gk-val szállított árú) 
A rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülők 100%-os, a 3 vagy több 
gyermekesek 50%-os kedvezményben részesülnek az étkeztetés során. 
Ingyenesen biztosított adagszám 2010 évben 3372, melyet 40 gyermek részére adtunk, (2009-
ben 2603 adagot volt 32 gyermeknek). Féláron biztosított adagszám 1293, melyet 15 
kisgyermeknek biztosítottunk. (2009-ben féláron biztosított adagszám 1180, melyet 16 
kisgyermeknek biztosítottunk) 
A normatíva lehívás szempontjából 2010-ben ingyenesen étkező 13 gyermek. (2009-ben 10 
gyermek) 
 
„A szarvasi jövőért” HEFOP 4.2.1-P.-2004-07-0016/4.0 azonosító számú projektben vállalt 
feladatok teljesítése folyamatos: 
Baba-mama klub: 
A klub étszerveződött és Gombosné Jász Alexandra vezetésével fogadja a gyermekeket 
szüleikkel közös játékra, beszélgetésre minden héten. 
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Sószoba használat:  
A gyermekek a délelőtti órákban, szülői engedéllyel, csoportonként ősztől tavaszig napi 
rendszerességgel 20-20 percen keresztül játékkal, énekléssel töltik el az időt a sószobába.  
A délutáni órákban előzetes bejelentkezésre fogadjuk a város lakosságát is. A szolgáltatás 
ingyenes. 
A 2010-es évben a délutáni órákban 26 alkalommal, 52 fő vette igénybe a sószobát. 
Gyermekfelügyelet: A szülő elfoglaltsága idejére kérheti gyermeke felügyeletét.  
Van időszakos és időn túli  gyermekfelügyelet. Nem volt igénybevétel a szülők részéről. 
 
 A bölcsőde szülői szervezete, külső támogatói a 2010-es  évben: 
A bölcsődében 2010 év folyamán alakult meg a Szülői Munkaközösség, melynek fő törekvése 
a rendezvények támogatása és a gyermekek gondozásának elősegítése. 
A Szülői Munkaközösség „Együttműködési Megállapodás” alapján végzi munkáját. 
 
 
Szociális alap és szakellátások: 
 
Szociális étkezés:  
Az étkezés a legalapvetőbb ellátási forma, folyamatos az igénylés növekedése. Szarvason és 
Csabacsűdön még mindig kedvező áron tudjuk biztosítani a napi egyszeri meleg étkezést, 
sajnos Kondoroson és Örménykúton igen magas a vásárolt étkezés költsége.  
 
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, hétvégeken és az iskolai 

szünetek idejében (augusztus és december) Csabacsűdnek. 
 
Vásárolt élelmezés Bo költsége az egyes szolgáltatók és települések vonatkozásában: 
(2010.12.31) 
Kondoros:  napi 1x meleg ebéd/kiszállítással  640.-ft/adag 
Örménykút: napi 1x meleg ebéd/kiszállítással  690.-ft/adag 
Kardos: napi 1x meleg ebéd/kiszállítással  480.-ft/adag 
Csabacsűd napi 1x meleg ebéd/ saját kiszállítással  480.-ft/adag 
  egész napos étkezés (bentlakás) 
 1281.-ft/nap 
Szarvas: napi 1x meleg ebéd    
 444.-ft/adag  
  egész napos étkezés (bentlakás) 
 980.-ft/nap 
 
Az étkezés biztosítása kiszállítással, illetve saját elvitellel történik, illetve a nappali ellátásnál 
helyben fogyasztással. A kiszállítást kerékpárral társadalmi gondozók és szociális gondozók, 
gépkocsival a tanyagondnokok végzik. 
2010-ben összesen 95 366 adag ebédet vásároltunk. (2009-ben 75 048 adagot, 2008-ban 64 
917 adagot) A naponta étkeztetésben részesítettek száma 380 fő volt. (2009-ben 299, 2008-
ban 258 fő) 
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Szarvason 2010.01-01-06.30.-ig 3 fő részesült térítés mentesen étkeztetésben, mivel nem 
rendelkeztek jövedelemmel, 135 adag ebédet igényeltek.  
Kondoroson jellemző, hogy az alacsony jövedelemmel rendelkezők jelentkeznek igénylőként, 
a teljes étkezés költségének 77 %-át fizették meg az elmúlt évben. 
 
Az élelmezés közbeszereztetési eljárása folyamatban van. 

 
Házi segítségnyújtás: 
2010-ben a működési engedélyben feltüntetett létszámig teljesíthettük az ellátást, a 
finanszírozás is kizárólag az engedélyezett létszámig igényelhető.   
2010.01.01-12.31.-ig 139 működő férőhelyre kaptunk ideiglenes működési engedélyt, 
melyet 2011.01.01-től a személyi feltételek megléte alapján az engedélyező hatóság 135 
főre módosított. 
 
2010.08.16.-ig a házi gondozás biztosításához szükséges szakértő bizottság által kiadott 
szakvélemény szakértői díját 6000.-ft/fő az intézménynek kellett megfizetni, ez sajnos a 
kiadásainkat növelte. 2010.08.17.-től a gondozási szükséglet vizsgálat elvégzését a jogszabály 
az intézményvezető hatáskörébe helyezte, ezzel a szakértői díjat törölte. Az új gondozási 
szükséglet vizsgálattal lehetőség nyílt arra hogy mérlegelni tudjuk ellátási kapacitásunkat.  
 
A szakképzett gondozók száma 15 fő. Ellátottak száma 2010-ben: 130 fő. (2009-ben 140 fő, 
2008-ban 114 fő) Össz gondozási órák száma: 2010-ben 24 231 óra, melyből a lakáson 
teljesített, vagyis fizetett órák száma 10 105 óra. (2009-ben 22 558, melyből 8 982 óra a 
lakáson történt gondozás) 
Szarvas és Kondoros településen RÁT-os kollégák segítettek be a végzettséget nem igénylő 
feladatok ellátásába. A visszajelzések nagyon pozitívak voltak, mivel a kollégáknak több 
idejük van arra, hogy meghallgassák az időseinket. Együtt tudtak  a lakáson belül 
tevékenykedni. 
 
A hatékony ellátást segítette, hogy a TÁMOP pályázat (részletesen a pályázatoknál) 
keretében foglalkoztatott segédgondozók a szakképzetséget nem igénylő feladatokat át 
tudták vállalni. Így a szakgondozásra több időt tudtunk fordítani Szarvas, Kardos és Kondoros 
településeken. 
Nehézség, hogy a segédgondozókat a szakmai létszámba nem lehet beszámítani, így az 
ellátható személyek számát sem tudtuk növelni a működési engedélyben. 
 
Folyamatosan problémát jelent, hogy egyre több ellátott esetében nő a gondozási igény 
és a megállapított gondozási óraszám gondozónői kapacitás hiányában már nem 
kivitelezhető. 
Megfigyelhető, hogy az ellátottak egyre rosszabb egészségi állapota miatt az egy 
gondozónőre jutó naponta ellátható személyek száma is folyamatosan csökken, ami már azt 
eredményezi, hogy a szolgáltatást nem lehet az állami támogatásból és a saját bevételből 
biztosítani.  
A napi 2-3 órás gondozási szükséglettel rendelkező személyt nem lehet ellátni fél óra alatt. 
Ebben az esetben pedig nem „teljesíthető” a napi 9 ellátott.  Amennyiben a szükséglet szerinti 
ellátást biztosítjuk, akkor egy gondozó csupán 2-3 személyt tud ellátni egy nap, erre pedig 
nem elegendő az állami normatíva. Látjuk, hogy nem lehet a napi „tervet” (9 fő) teljesíteni, 
mert az már az ellátás minőségének rovására megy. Amit szakmai szempontból nem 
engedhetünk meg. 
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Különösen nehéz az ellátottakhoz való eljutás a tanyás külterületen, a földutakon. 
Örménykúton a gondozónői terhek enyhítésére 2 db elektromos kerékpár került beszerzésre. 
Ezen a településen különösen nagyok az ellátottak lakóhelye közötti távolságok, melyek 
jelentős időveszteséget okoznak a  tényleges gondozás terhére.   
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:  
Célja, hogy gondozási időn kívül az ellátott szükség szerint szakképzett gondozótól kapjon a 
felmerült krízis helyzet elhárítására segítséget.  
 
6 településen látunk el szolgálatot 40 készülékkel, 2011.01.01-től pedig a DAOP 4.1.3 
pályázatnak köszönhetően 80 készülékkel. (Telepítés 2011. februárban tervezett) 
 
A működő készülékszám megosztása 2010. december 31.-én a települések között a 
következő:   
Békésszentandrás Szarvas Csabacsűd Örménykút Kondoros Kardos Összesen:

6 21 9 1 2 1 40 
 
2010. év folyamán az ellátásba újonnan bekerült személyek száma 21 fő volt. 
A 40 ellátottból jelenleg 37 fő 65 év feletti egyedül élő személy, 2 fő súlyosan fogyatékos és 1 
fő két személyes háztartásban élő. Az ellátottakból 24 fő részesül házi gondozásban, 1 órás 
gondozási szükséglettel 19 fő, 2 órás gondozási szükséglettel 5 fő.  
 
Az év folyamán 108 indokolt riasztás volt. Várólistán 20 kérelem van, melyek a telepítés 
során teljesítésre kerülnek.  
Az indokolt riasztások megosztása a települések között 2010. év folyamán a következő:   
Békésszentandrás Szarvas Csabacsűd Örménykút Kondoros Kardos Összesen:

6 74 5 7 3 13 108 
 
December elején a települések vezetőinek összehívásával szakmai napot szerveztünk a 
jelzőrendszert érintő témakörben. A témák közé tartozott a szolgáltatás népszerűsítése, az 
esetleges hiányosságok pótlása a személyi anyagok tekintetében, a készenléti táska tartalma 
stb. Szórólapokat készítettünk és küldtünk ki a településekre, valamint az ellátottjainkhoz.  
Felmerült, hogy az ellátás iránt sokkal nagyobb az igény, mint azt a beérkezett kérelmek 
mutatják, mert több esetben még az 1200 ft/hó térítési díj is megterhelő. Ezekben az 
esetekben javasoltuk, hogy az igénylést követően egyéni kérelemmel forduljanak a 
fenntartóhoz kedvezményért.  
 
A szakfeladat diszpécserközpontja költséghatékonyság szempontjából 2011-ben a vevő 
készülékek telepítésekor átkerül Szarvasra. A készenléti ügyeletet 3 házi segítségnyújtásban 
dolgozó szakképzett kolléga, valamint 2 sofőr látja el, melyből az egyik kolléga 
rendszergazdai feladatokat is ellát, illetve felügyeli a műszaki és informatikai rendszert.  
 
2010-től a Támogató szolgálatokhoz hasonlóan a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is 
pályázati úton alaptámogatásban és működő készülékszám arányosan finanszírozott.  
 
Támogató szolgálat: 
A szolgálat működési pályázat keretében finanszírozott, mely 3 évre szól. 2011-ben telik le a 
3.év, amikor is újra kiírásra kerül a működési pályázat. (feltételei még nem ismeretesek) 
A finanszírozási szerződésben 3000 feladategység a vállalt feladat mutató, ebből 1200 a 
személyi segítés (1 egység 1 óra gondozás) és 1800 a szállítás (1 egység 5 km). 
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A szolgálatnál a jogszabályi feltételeknek megfelelően a dolgozók megosztása: 1 fő támogató 
szolgálat vezető, 2 fő személyi segítő és 1 fő gépkocsi vezető.  
A szolgálatnál személyi változás történt, egy személyi segítő elköltözött, így a nappali 
ellátásból került át új kolléga az ellátáshoz. Az ő személyében szükséges lesz a személyi 
segítő tanfolyam elvégzése, melynek költségére pályázatot nyújtottunk be és támogatást 
nyert. 
 
Az év folyamán 110 személlyel voltunk kapcsolatban, ebből 42 volt a szolgáltatás 
szempontjából szociálisan rászorult. Jelenleg 32 fő súlyosan fogyatékos személyt látunk el, 
ebből 19 fő új ellátott, melyből 6 fő szociálisan rászorult, 13 fő pedig nem rászorult. A 
szociálisan nem rászorult igénylők leginkább a szállító szolgálatot veszik igénybe, amit 
kizárólag szabad kapacitás terhére biztosítunk.  
 
A szakképzett személyi segítők az ellátottak saját otthonában végzik segítő tevékenységüket. 
A szállító szolgáltatás keretében rendszeresen hordunk gyerekeket oktatási intézményekbe 
Szegedre és Gyulára, valamint a békéscsabai fejlesztő központba is. Kondorosról hordunk 
rendszeresen gyógytornára sérült beteget és gyermeket. Segítünk a napi tevékenységekben, 
bevásárlásokban és ügyintézésekben. 
 
A személyi segítés óráinak száma: 2508 óra. (2009-ben: 2397 óra) 
A gépjármű 2005 –ös évjáratú, az éves futott összes km: 41 364 km,  ebből hasznos 24 056 
km, melyből nem rászorult személyek szállítására 1 370 km jut.  
 
Vállalt feladatmutató: 3000 feladategység. 2009-ben teljesített feladategység: 5009, 2010-ben 
teljesített feladategység: 6896 
A vállalt feladatmutatókat túlteljesítettük, ezt ahol csak lehetőségünk van jelezzük. A 
túlteljesítés miatt feladategység emelést is kértünk, melynek elbírálása még folyamatban van. 
 
Az első finanszírozott évet 2010. október 05-6 án a MÁK ellenőrizte és a teljesítést elfogadta. 
 
2010 tavaszán a támogató szolgálat fejlesztési pályázatából lett megvalósítva a gépjárműbe a 
kötelező 4.3-as rögzítésű biztonsági rendszer, -amellyel stabilan 2 kerekesszéket lehet 
rögzíteni- és mechanikus lépcső. 
 
 
Tanyagondnoki szolgálat:  
Egyre nagyobb igény mutatkozik erre a szolgáltatásra is. A tanyákon elsősorban magányos, 
idős emberek élnek, akiknek sokszor a tanyagondnok az egyetlen kapocs a külvilággal. De nő 
a fiatal gyermekes családok száma is akik a szolgáltatásnál megjelennek igénylőként.  
 
A szolgálatot napi rendszerességgel elsősorban étkeztetés és házi segítségnyújtás, ügyintézés, 
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. A téli 
hónapokban iskoláskorú gyermek beszállítása reggelente és a hazaszállítása a tanítás végén. A 
házi segítségnyújtásban és jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban a külterületre rendszeresen 
szállítja a gondozónőket. 
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A családsegítő és védőnői szolgálattal közösen családlátogatások, családgondozásban való 
részvétel, segély csomagok kiszállítása, szétosztása a rászoruló külterületi lakosok körében, 
helyi civil polgárok adományainak összegyűjtése és kiszállítása a rászorulóknak. 
Igény szerint az újszülöttek beszállítása orvosi ellátásra is a feladatai között szerepel. 
 
Kondoroson és Csabacsűdön rendszeresen szállítunk hétfőnként kollégiumba gyermekeket, 
majd hétvégén vissza a családhoz.  
 
A bel és árvizek kapcsán együttműködtünk a katasztrófavédelemmel és a körzeteinkben lévő 
összes tanyán feltérképeztük az ott élők helyzetét.  
A szolgálatnak aktív szerep jut a kialakult belvízhelyzet figyelemmel kisérésében. 
 
A Többcélú Társulás, mint tulajdonos átadta 2011.02.17.-én üzemben tartásra Kondoros 
tanyagondnoki szolgálatához a JNZ 546 frsz Ford Rangert. 
Szarvason a KWS 087 frsz TATA gépjármű műszaki hibája miatt jelenleg bérelt autóval 
megoldott a feladat ellátás. 
 
Idősek Klubja: 
Az intézmény keretein belül 7 klub működik, ebből Szarvason 4 van.  

Minden telephelyen szakképzett gondozók látják el a feladatokat. Szarvason év végén a 
működési feltételeknek megfelelő létszámot hagyott jóvá a Társulási tanács. 
2010. december 31.-én az intézményben a működő férőhelyek száma 245, ebből idős: 217 fő, 
fogyatékkal élő és demens 28 fő) 
 

A gondozáshoz tartozik, a fizikai, egészségügyi, étkeztetés, mentális, szabadidős programok, 
és egyéb szociális ellátás megszervezése és elvégzése. Egyre többen veszik igénybe a klub 
fürdőhelyiségét, személyi tisztálkodás céljából és a mosási vasalási lehetőséget. 
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.  
 
A klubok programjai népszerűek, szívesen látogatják rendezvényeinket az ellátottak.  
Szabadidő hasznos eltöltésére a klubok közötti szellemi és sportvetélkedőket, különböző 
felvilágosító és prevenciós előadásokat szervezünk. Idősek által készített kézimunka és 
festmény kiállításra invitáljuk a települések lakosságát.  Múzeumi látogatásokat szerveznek a 
kollégák.  
Az Idősek napjára, és a jeles ünnepek alkalmából, minden településen a klubban műsorral, és 
finom ételekkel vendégeltük meg az ellátottakat. Összevont névnapot és születésnapot 
tartunk. 
Közös rendezvények: farsang. Húsvét, anyák napja, Betyár napok – pogácsasütés -, 
szalonnasütés, idősek napja, Karácsony, Ó évbúcsúztatás. 
Kirándulások önköltségesen kerülnek megszervezésre. 
Rendezvényeinken részt vesznek a települések óvodái, iskolái –ahol még működnek.  

 
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. 
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Kardoson fenntartói döntésnek és intézményi megtakarításnak köszönhetően 2011-ben 
jelentős fejlesztés történik. Fedett terasz kialakítása valósul meg a klub udvari részén, ami 
lehetővé teszi a szabadtéri rendezvények szervezését. 2010-ben új garázs ajtót készítettünk a 
régi tönkre ment.  
 
Átmeneti otthon: 
Működő és engedélyezett létszám 24 fő. Teljes kapacitással működik az otthon. 
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. 
A személyi térítési díj maximalizálva van az igénylő rendszeres jövedelmének 60%.-ig.  
Igen magas életkorú személyek gondozása folyik az intézményben. Az átlagéletkor: 83,2 év 
(2009-ben: 80,04 év) Legidősebb lakó: 97 éves, a legfiatalabb lakó: 67 éves. 
 
Jellemző betegségtípusok az otthon lakói körében: magasvérnyomás, cukorbetegség, szív-és 
érrendszeri betegségek, izületi betegségek. Elsősorban ezekre a kórképekre kell koncentrálni, 
és a megfelelő ellátást és az állapot szinten tartását biztosítani. Tartósan ágyban fekvő betegek 
ellátásáról is szükséges gondoskodni. Megfelelő gyógyászati segédeszközök biztosításával 
kell a nehezen mozgó személyeket segítenünk az önállóság megtartásában. Rendszeresen 
járókeretet használ 18 fő, kerekesszékben közlekedik 2 fő, ágyban fekvő személyek száma 5 
fő. 
 
Az intézményben az ellátottak fizikai és szellemi képességeinek megtartása illetve fejlesztése 
érdekében rendszeresen tartanak zenei foglalkozást, gyógytornát és kézműves foglalkozást.  
Az év folyamán sok rendezvényt, foglalkoztatást, vendégséget szerveztünk lakóinknak. 
Rendezvények felsorolása a teljesség igénye nélkül: Farsang-a Művészeti Alapiskola tanulói 
adtak műsort, majd a lakóink által betanult kacsatáncot adtuk elő igen nagy sikerrel. Ezután 
jelmezes felvonulás, majd az igazi csörögefánk következett. Végül pedig táncra perdültek 
még lakóink is. 
Húsvétváró ünnepségen voltak lakóink a Borostyán idősek klubjában. Liliomkert Idősek 
klubja látta vendégül lakóinkat, ahol kézműves foglalkozás volt a húsvét jegyében. Saját 
sütésű süteményekkel, szendvicsekkel, üdítővel vártuk a locsolókat húsvét hétfőn. Sok 
lakóhoz eljöttek. 
Arborétumi kiránduláson voltunk lakóinkkal, ahol mindenki nagyon jól érezte magát, és 
megbeszéltük, hogy ősszel is el fogunk jönni.  
Anyák napi ünnepséget tartottunk. Fellépett a Városi Kamarakórus Privler Mária vezetésével, 
minden lakónk emléklapot kapott, és 3 féle süteményt készítettünk. 
Összevont születésnapok alkalmával köszöntjük lakóinkat évente 2-3 alkalommal. Ilyenkor 
tortát sütünk az ünnepelteknek. Többször tart Szirony Gabriella egészségügyi előadást. 
Vendégül láttuk egy teadélutánra a Liliomkert Idősek klubjának tagjait. Az október az idősek 
hónapja jegyében telt el, minden héten történt valami, egészségügyi előadás, kiállítás az 
idősek által kiszínezett képekből, gyümölcsnap, helyi idősek napja – Művészeti Alapiskolás 
gyerekek táncoltak, harmonikáztak, mesehallgatás végül olyan jó hangulat alakult ki, hogy 
időseink is táncoltak velünk.   
Mikulás ünnepséget tartottak, ahol lakóink is kaptak 1-1 mikuláscsomagot és a Mikulás is 
eljött lakóinkhoz. Közös fenyőfa díszítés után a karácsonyi ünnepségen a Művészeti 
Alapiskola diákjai karácsonyi verseket, dalokat és betlehemet adtak elő. A református lelkész 
Istentiszteletet tartott úrvacsorával az otthon ebédlőjében és az évet virslisalátával, 
szendvicsekkel és kölyökpezsgős koccintással zártuk. 
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2010-ben RÁT-os dolgozók segítették munkánkat mind az ápolási, mind az egyéb 
feladatokban, így biztosítani tudtuk lakóinknak, hogy szinte minden hétköznap volt 
foglalkozás, igen változatos formában.  
 
Fenntartói döntésnek és intézményi megtakarításnak köszönhetően 2011-ben jelentős 
fejlesztési és felújítási beruházás történik. Elsősorban a korábban megállapított 
hiányosságok kerülnek felszámolásra, illetve az ellátottak gondozásának színvonala és a 
gondozók fizikai tehermentesítése történik meg. 
 
Idősek otthona:  
Az engedélyezett férőhelyek száma 34, normatíva igénylés szempontjából 34 fő. 
Teljes kapacitással működik az intézmény. Személyi és tárgyi feltételei megfelelőek. 
Szakképzettségi mutatónk 100%. A tavalyi év folyamán két önkéntes segítőnk is volt, akik 
dicséretesen ellátták a rájuk bízott feladatokat.  
 
A ténylegesen ellátott személyek száma 2010.12.31.-én 34 fő. Ebből 8 személy rendelkezik 
súlyos fokú demens szakvéleménnyel, 1 fő középsúlyos. 1- 2  fő akinél indokolt lenne a 
vizsgálat.  
 
Átlagéletkoruk 82,2 év. Nemenkénti megosztás: 19 nő, átlagéletkoruk 82,4 év, 15 férfi, 
átlagéletkoruk 82 év. A legidősebb ellátott 96 éves, a legfiatalabb 58 éves. 
A lakók egyharmada fokozottabb ápolást gondozást igényel demenciája miatt, sokan 
elkóborolnak, ők elsősorban a mentális segítség a foglakoztatás során kívánnak nagyobb 
odafigyelést, de napi gondozásuk is körültekintőbb kell, hogy legyen. Ez a jelenlegi 
intézményi keretek között elég nehezen valósítható meg.  
 
2010. évben 8 új felvettünk volt és 10 megszűnésünk. 8 haláleset miatt 2 hazaköltözés miatt. 
(ezek közül 1 még adott évben visszaköltözött 1 fő pedig állandó krízis helyzetben él) 

 
2010. évben az ellátottak felvételének rugalmassá tételének köszönhetően nem voltak 
gondjaink a felvétellel a 3 hónapos türelmi idő alkalmazásával.  Augusztus 17.-től a 
gondozási szükséglet vizsgálata és a rászorultság elbírálása intézményvezetői hatáskörbe 
került, ami – bár megnövelte a feladatokat- csökkenti a várakozási időt.  
Várakozóink száma 12.31.-én 12 fő. ( A jelenleg fennálló üres férőhelyet férfi várakozó 
hiányában nem tudtuk feltölteni, de január végén belső átcsoportosítással női várakozót 
fogunk felvenni. ) 
 
Fenntartói döntésnek és intézményi megtakarításnak köszönhetően 2011-ben jelentős 
fejlesztési és felújítási beruházás történik 5,3 millió forint értékben, melynek jelentős része 
áthúzódik 2011-re. 2010. év végén a világítás részleges korszerűsítése történt meg és 
gazdagodtunk egy mosógéppel és egy szárítógéppel.  A többi  
Rendkívül örülünk a fejlesztésnek, hiszen ez mind a lakók mind a dolgozók komfortérzetét 
növelni fogja és reméljük hogy az épület fűtésének hatékonyságához is hozzájárul majd.  

 
Minden településen és valamennyi szakfeladaton elvégeztük az év folyamán az ellátotti 
elégedettségi vizsgálatot, és elmondhatjuk, hogy a kisebb problémák előfordulása ellenére 
megelégedéssel fogadják az ellátottak a nyújtott szolgáltatásainkat, ragaszkodnak 
gondozójukhoz. 
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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 
és a Képviselő – Testületek által elfogadott feladatok figyelembevételével történt. Az 
összeállított ellenőrzési munkatervet a Társulási Tanács a 115/2009. (XI. 24.) számú 
határozatával fogadta el. 
 
A 2010-ben elvégzett ellenőrzések témái: a 2009. évi zárszámadás és beszámoló; az év közi 
költségvetési rendeletek előirányzat módosítási; normatíva ellenőrzés; a helyi adók 
ellenőrzése; közbeszerzési eljárások ellenőrzése. 
 
Az ellenőrzések végrehajtásához szükségez megbízólevelet, vizsgálati programot, valamint az 
ellenőrzéshez kapcsolódó ellenőrzési jelentést az ellenőrök átadták a települések jegyzői, 
illetve az önállóan gazdálkodó intézmények vezetője részére. Az elvégzett ellenőrzésekről a 
települések jegyzői számára az ellenőrzési beszámoló megküldésre került. 
 
A belső ellenőrzési feladatokat 2010-ben egy főállású belső ellenőr és megbízási szerződéssel 
a CS.A.CS. Kft látta el. 
 
 
2010-ben elvégzett ellenőrzések: 
 
Ellenőrzések száma 
 

1. Békésszentandrás    2 
2. Csabacsűd    2 
3. Gyomaendrőd  14 
4. Hunya    2 
5. Kardos    2 
6. Kondoros    2 
7. Örménykút    1 
8. Szarvas    4 
9. Többcélú Társulás    6 

 
Összesen:  35 ellenőrzés 

 
 
V. MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 

Mozgókönyvtári ellátás a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 4 településén 
működik, Csabacsűdön, Kardoson, Örménykúton és Hunyán a Békés megyei Tudásház 
és Könyvtár koordinálásával. A települések a szolgáltatásokkal visszajelzéseik alapján 
meg vannak elégedve, a Tudásház minőségi feladatellátást biztosít.  
 

VI. KÖZKINCS KEREKASZTAL 
A Társulás keretén belül közművelődési, kulturális, közgyűjteményi feladatok 
összehangolására, az épített környezet, építészeti értékek védelme és műemlékvédelme 
érdekében Közkincs Kerekasztal működik, létrehozását pályázati forrásból biztosította a 
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Társulási Tanács. 2010-ben a második fenntartási és működési pályázatunk elszámolása 
történt meg, mely megvalósítási időszaka 2009-2010 első negyedéve volt. 
 
 

VII. A KÖRÖS-SZÖGI CIVIL FÓRUM EGYESÜLET 
A Körös-szögi Civil Fórum Egyesület 2010.márciusában megállapodást kötött a 
Társulási Tanáccsal, mely szerint a Társulási feladatként ellátott Civil Egyeztető Fórum 
feladatait a Körös-szögi Civil Fórum Egyesület látja el. A Civil Fórum Egyesület 
jelenleg több mint 90 tagszervezetből áll, magánszemély tagsága több ezer főre tehető, 
egy dinamikusan fejlődő ernyőszervezet, amely elsődleges a térségi civil társadalom 
erősítését, fejlesztését látja el.  

 
 
VIII. A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG ÚTÜGYI TÁRSULÁSA 
 

1. Útnyilvántartás vezetése: Az útügyi társulás településeinek útnyilvántartása 
elkészült. A baleseti adatok vezetése havonta, az útnyilvántartásban 
bekövetkezett változások a változást követően azonnal bekerül a 
nyilvántartásba. 2010 év folyamán Gyomaendrőd külterületi útjainak 
nyilvántartása elkészült.  

2. Útellenőrzés: 2010. évben az útellenőrzés eredményeként 17 esetben került 
sor felszólításra. A felszólítások eredményesnek mondhatók, hiszen csak 3 
feljelentésre volt szükség. A közlekedésbiztonsági és útellenőri tevékenység 
hatásosnak bizonyul, hiszen évek óta folyamatosan csökken a szabályszegések 
száma. 

3. Közútkezelői hozzájárulás: 2010. évben 407 db közútkezelői hozzájárulás 
adtunk ki. 

4. Az év folyamán folyamatos részvétel a kerékpárutas és közutas pályázatok 
előkészítésében, pályázatokhoz szükséges adatok beszerzésében. 

5. Az év közben kiírásra kerülő pályázatokhoz szakmai segítség nyújtása. 
6. A 2010 évi Vasúti és Volán menetrend egyeztetéseken történő részvétel  
7. Az 2010 folyamán az országos közutakon keletkezett balesetveszélyes hibák 

folyamatos jelzése a Magyar Közút Kht. irányába. Több egyeztető tárgyalás 
lefolytatása 2010. november 1. után a Magyar Közút Békés Megyei 
Igazgatóságával. 

8. A NFM felhívására 2010 évben is megrendezésre került Szarvason az Európai 
Mobilitási Hetet és Autómentes Napot. Munkámat „legjobb helyi szervező” 
kitüntetéssel értékelte a minisztérium.  

9. 2010 évi Európai Mobilitási Hét nyitó konferenciát megrendezése Szarvason.  
10. Tavasszal az Szarvasért Alapítvány támogatásával Discobaleset szimulációt 

szerveztünk 
11. Tevékenyen részt vett munkatársunk a Kerékpárosbarát Települések Országos 

Szövetségének megalapításában, ahol a kistérség több települése is tag lett. A 
vezetőség Nagy Sándort bízta meg a szövetség felügyelőbizottsági elnöki 
feladataival. 

12. A Kistérségi Közlekedési Információk folyamatosan továbbításra kerülnek a 
helyi médiák felé. 

13. Koordinációs feladatok ellátása a Közlekedésbiztonsági pályázatok 
lebonyolításában. 
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14. Tagönkormányzati felkérésre közlekedésbiztonsági bejárás és felmérés 
valósult meg Békésszentandrás, Gyomaendrőd, Kondoros, Örménykút és 
Szarvas közigazgatási területein. 

 
IX. 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.  

 
Az Iroda elkészíti és bonyolítja a Társulás által benyújtott pályázatokat, koordinálja 
az intézmények pályázat tevékenységét, mely 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 és térségi 
feladatokat látott el 2010-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.  
 
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 

 
2010-ben Szarvas Város Önkormányzata közmunkapályázata keretében a 
Munkaszervezet tevékenységét is segítették közmunkások, közhasznú 
foglalkoztatottak: 

- 2009.04.01-2010.03.31-ig 4 fő közhasznú munkavállaló 
foglalkoztatása közfoglalkoztatás szervezői munkakörben 

- 2010.09.20-2010.12.31 közötti időszakban 1 fő közhasznú 
munkavállaló foglalkoztatása ügyfél-tájékoztató munkakörben. 

Ezen felül a Társulás maga is pályázott a közmunkapályázatra a tagtelepüléseken 
felmerült feladatok elvégzéséhez: 

- Közmunka pályázat keretében 2010.01.15-2010.06.15 közötti 
időszakban 39 fő munkavállaló foglalkoztatott segédmunkás 
munkakörben 
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KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 
PÉNZÜGYI – GAZDÁLKODÁSI HELYZET BEMUTATÁSA 

A BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA 
2010. ÉVÉBEN 

 
 
I. B E V É T E L E K 
 
 
A bevételek összetétele, előirányzatok és a teljesítés 
 
             Bevételi jogcím                                                  Megoszlás %- ban 
                                                                           Eredeti ei.    Mód. ei.     Teljesítés 
 
Működési bevételek                                                12,6             9,8               11,4 
Felhalmozási és tőke jell. bevételek                             0                0                    0 
Támogatások, támogatásértékű bevételek              79,5            83,6               80,9 
Véglegesen átvett pénzeszközök                              1,8                 0                    0 
Támogatási kölcsön visszatérülés                                0                 0                   0 
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                  6,1              6,6                7,7 
Összesen                                                                  100             100               100 
 
A Társulás 2010. évi eredeti bevételi előirányzata 660.722 e ft, a módosított előirányzat 
894.376 e ft, a teljesítés 763.295 e ft. Az előirányzat 135 %, a teljesítés 115 %. A módosított 
előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 84,7 %. 
 
Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 83.426 e ft, a módosított előirányzat 
87.587 e ft, a teljesítés 86.992 e ft. A teljesítés mértéke 99,3 % a módosított előirányzathoz 
viszonyítva. Az előirányzat növekedés az intézmények ellátottai térítési díja növekedéséből, 
továbbá a tervezetnél jelentősebb kamatbevételekből adódik. Kamatbevétel realizálására a 
Társuláshoz tartozó önkormányzatok befizetéséből lekötött pénzek után volt lehetőségünk, 
mely befizetések a fejlesztési hitel fedezetéül szolgálnak. 
 
Felhalmozási és tőke jellegű bevételt eredeti előirányzatban nem terveztünk és teljesítés sem 
volt e címen. 
A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 325.061 e ft, a módosított előirányzat 
360.952 e ft, a teljesítés 360.952 e ft, 100 %.Az eredeti előirányzathoz viszonyított növekedés 
részben az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó mutatószámok növekedéséből adódott. Részben 
pedig a központi, normatív módon folyósított, célra kiadott támogatásokból (bérkieg., 
pályázat, stb).  
 
Támogatásértékű működési bevételre 185.054 e ft- ot terveztünk, a módosított előirányzat 
247.581 ezer ft, a teljesítés 182.200 e ft, 73,6 %. A támogatások összetétele: önkormányzatok 
hozzájárulása az intézmények fenntartásához, tanyagondnoki szolgálat működtetésének 
központi támogatása, a védőnői szolgálat fenntartásához TB. Támogatás, továbbá a különféle 
pályázatokhoz nyújtott központi támogatás.  
 
Támogatásértékű felhalmozási bevételek eredeti előirányzata 15.136 e ft, a módosított 
előirányzat 139.042 e ft, a teljesítés 67.994 e ft, 48,9 %. E bevételek a fenti működési 
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bevételekhez hasonlóan önkormányzatoktól és központi szervektől pályázatokkal összefüggő 
beruházásokra, felújításokra érkeztek. 
 
Az előző évi költségvetéshez normatíva elszámolásból eredő kiegészítés 6.123 e ft volt.  
 
Véglegesen átvett pénzeszközök soron a Bölcsőde kapott alapítványi támogatást 50 e Ft 
értékben. 
 
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülésre előirányzatot nem terveztünk és a sornak 
telesítése sem volt. 
 
Pénzmaradvány igénybevételére eredeti előirányzatban 40.345 e ft-ot terveztünk, a 
módosított előirányzat 59.214 e ft, a teljesítés 58.983 e ft, ami 99,6%-ot jelent. A teljesítés a 
2009. évi kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány igénybe vétele volt, ill. a működési 
költségvetésben nem tervezett, fenntartó által engedélyezet feladatok forrásául szolgált. 
 
 
II. K I A D Á S O K 
 
 
                    Kiadási jogcím                                              Megoszlás %- ban 
                                                                   Eredeti ei.         Módosított ei.         Teljesítés 
 
Folyó működési kiadások                            86,6                      73,6                            84,0 
Felhalmozási és töke jellegű kiadások          3,9                       18,4                             6,6 
Tartalékok                                                      1,8                        0,1                             0,0 
Hitelek kamatai                                              0,3                        0,2                             0,1 
Egyéb kiadások                                              7,2                        7,6                             9,1 
Finanszírozási kiadások                                 0,2                        0,1                             0,2 
Összesen                                                       100                      100                            100 
 
 
A Társulás 2010. évi eredeti kiadási előirányzata 660.722 e ft, a módosított előirányzat 
894.376 e ft, a teljesített kiadás 693.706 e ft volt. A teljesítés az eredeti előirányzathoz 
viszonyítva 105,0 %, a módosított előirányzathoz viszonyítva 77,6 %.  
 
A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként: 
 
Személyi juttatásokra tervezett előirányzat az eredeti költségvetésben 290.363 e ft, a 
módosított előirányzat 326.846 e ft, a teljesítés 297.658 e ft. A teljesítés mértéke a módosított 
előirányzathoz viszonyítva 91,1 %. Az előirányzathoz viszonyított eltérés az átmenetileg üres 
álláshelyek maradványából, illetve a pályázatok maradványából adódik. 
 
Munkaadókat terhelő járulékokra 77.467 e ft-ot terveztünk, a módosított előirányzat 
87.639 e ft, a teljesítés 78.386 e ft, 89,4 %. A járulékok eltérése a tervezettől a jogszabály 
változásából ered, előirányzatot a csökkenést követően nem csoportosítottunk át. 
 
A dologi kiadásokra tervezett eredeti előirányzat 150.126 e ft, a módosított előirányzat 
177.494 e ft, a teljesített kiadás 164.642 e ft, 92,8 %. A maradvány összege elsősorban a 
pályázatok következő évre áthúzódó előirányzata. 
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Ellátottak pénzbeli juttatásaira eredetileg nem volt tervezve, mivel ez a kiadás kifejezetten 
a pályázatok miatt keletkezett a társulásnál, így módosított előirányzatban 16.432 e került be a 
költségvetésbe, melyen végül 11.652 e ft lett a teljesítés. Ez százalékosan kifejezve: 70,9%. A 
maradvány szintén a pályázat miatt keletkezett. 
 
Kamatkiadások eredeti és módosított előirányzata 2.000 e ft, a teljesítés 395 e ft, 19,8 %. 
 
Támogatásértékű működési kiadás eredeti előirányzata 45.902 e ft, a módosított előirányzat 
51.581 e ft, a teljesítés 51.668 e ft, 100,2 %. Ez a sor tartalmazza az intézményfenntartó 
társulások működéséhez igényelt kistérségi normatívák átutalását a jogosultak részére. 
 
Működési célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre eredeti előirányzata nem volt, 
csak a módosított előirányzat 200 e ft a társulás döntése alapján, a teljesített kiadás 200 e ft, 
100 %. Ez a Civil Fórum Egyesület 2010. évi támogatása. 
 
Intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 20.188 e ft, a módosított előirányzat 
112.740 e ft, a teljesítés 27.562 e ft, 24,4 %.. 
 
Felújításra 5.538 e ft-ot terveztünk, a módosított előirányzat 35.134 e ft, a teljesítés 5.256 e 
ft, 15 %. 
 
A támogatásértékű felhalmozási kiadás módosított előirányzata 16.204 e ft és a teljesítés 
12.992 e ft, 80,2%. 
 
Kölcsön törlesztés 2010. évben nem volt. 
 
Pénzforgalom nélküli kiadás előirányzata jelen esetben a felhalmozási tartalék, mely 
módosított előirányzatban 796 e ft-tal, a kardosi tanyagondnoki gépjármű kapcsán 2010-ben 
megkapott elmaradt központi támogatás kiadási lábaként került a költségvetésbe beállításra. 
 
Finanszírozási kiadásunk a felhalmozási hitel törlesztő részlete. Előirányzat és teljesítés 
1.086 e ft. 
 
 
 
III. EURÓPA UNIÓS TÁMOGATÁSOK 
 
A TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0019-es számú pályázaton nyert összeg 51.044 e Ft. 2010. január 
1-vel megnyitott a Gyerekház. A programok az év folyamán folyamatosan zajlottak magas 
látogatottsággal. 2010-ben 11.320 e Ft került elszámolásra, mely támogatást a támogató 
hatóság le is utalta az elkülönített bankszámlára. A pénzügyi elszámolások folyamatosak. 
 
A TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0068-as számú pályázaton nyert támogatás összege 65.901 e Ft. 
2010-ben megtörtént a közbeszerzés lebonyolítása és a képző kiválasztása. Augusztus 1-től 
indult a szarvasi 3 csoport képzése, szeptember 8-tól indult a kistérségi 3 csoport képzése. 
2010-ben 18.906 e Ft került elszámolásra, mely a támogató hatóság által leutalásra került. a 
pénzügyi elszámolások folyamatosak. 
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A TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0104-es számú pályázaton nyert támogatás összege 18.827 e Ft. 
2010-ben megvalósultak a betervezett rendezvények, melyeken a célcsoport magas 
érdeklődéssel vett részt. A pályázat zárása 2010. augusztus 31-én megtörtént. A záró 
elszámolás és a záró projekt előrehaladási jelentés beadásra került. 
 
TÁMOP 5.4.3-09/2-2009-0012 azonosítószámú, „Lehetőség tanulással a gondozói 
munkavállalásra” című pályázat megítélt támogatási összege 31.681 e Ft. 2010. április 1-től a 
pályázat keretén belül a képzés teljesítése után 23 főt foglalkoztatunk a házi segítségnyújtás 
területén napi négy órás munkaidőben. A projekt a terhére 2010. évben teljesített kifizetés 
17.093 e Ft. 2011. évre várható teljesítés 14.588 e Ft. 
 
DAOP-4.1.3/D-2f-2009-0015 számú pályázaton az elnyert támogatás összege 98.862 eFt. 
Ebből előlegként 2010-ben megkaptunk 33.310 eFt-ot. Az eszközök beszerzésére és a 
folyamatos feladatok elvégzéséhez felhasználásra került 13.567 eFt. Probléma, hogy az építés 
közbeszerzési eljárásának elhúzódása miatt a kivitelezés is csúszik. 
 
 
IV. EGYÉB ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ VAGY NEMZETI FORRÁSÚ 
PÁLYÁZATAINK, MELYEK 2010 ÉVI ÉRINTETTSÉGŰEK: 
 

S
sz
. 

Pályázat tárgya 
Beruházási 
összköltség 

(eFt) 

Saját 
forrás 

Igényel
t 

támoga
tás 

összeg
e 

Pályázati kiírás 
kódja benyújtás 

ideje 
Ütemezése 

Társulási 
kivonat 

határozat 
száma 

Elbírál
ás 

állapot
a 

1. 

Bölcsöde 
infrastrukturális 
fejlesztése 

25 000    4 300    20 000   ÖTM 2010. 
19/2010. 
(II.11.) 

Nyert: 
17.200 e 

Ft 

2. 

Körös-szögi 
modellértékű 
Információs Hálózat és 
Közösségi Színtér 

79 590    0    79 590   TÁMOP-5.2.5.B-10/2 2011-2013. 
51/2010. 
(VI.16.) 

Elbírálás 
alatt 

3. 

Segítők Háza 
gyermekek által a 
családokért 

79 727    0    79 727   TÁMOP-5.2.5.A-10/3 2011-2013. 
68/2010. 
(VIII.24.) 

Elbírálás 
alatt 

4. 
EU Önerő Alap 4 394    0    4 394    

8/2010 (II.26.) ÖM 
rendelet 

2010 
58/2010. 
(VI.16.) 

Nyert: 
4.393.86

1 Ft 

5. 

Vidéki rendezvények, 
falunapok szervezésére 
2010. évben 
Békésszentandráson 

500    0    500    UMVP - FVM 2010 
17/2010. (II. 

11.) 

Döntés 
nem 

született 

6. 

A Közkincs Kerekasztal 
folyamatos 
működtetésének 
biztosítása a Körös-
szögi Kistérségben 

1.000 eFt 100 eFt 900 eFt 
OKM Közművelődési  

Főosztály Közkincs-III. 
2009-2010. 

61/2009. 
(V.27.) 

Nyert: 
900 eFt 

7. 
Iskolapszichológusi 
hálózat támogatása 

1.150 eFt 0 Ft 1.150 eFt OKM 2009-2010. 
41/2009. 
(IV.15.) 

Nyert: 
1.150 
eFt 

9. 

Házi segítségnyújtás 
fejlesztése az ápolási 
díjon lévők képzésével 

35.000 eFt 0 Ft 
35.000 

eFt 
TÁMOP-5.4.3-09/2 2009-2010. 

78/2009. 
(VIII.25.) 

Nyert: 
31.681 

eFt 
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11
. 

Támogató szolgálatok 
fejlesztése, 
korszerűsítése 

500 eFt 0 Ft 500 eFt SZMM 2009-2010.   
Nyert: 

433 eFt 

12
. 

Közmunka pályázat 
2010. tél-tavasz 

19.525,55 eFt 0 Ft 
19.525,55 

eFt 
SZMM 2009-2010. 

124/2009. 
(XII.30.) 

Nyert: 
19.525,5

5 eFt 

13
. 

Jelzőrendszeres házi 
gondozás működtetése 

3.300 eFt 0 Ft 3.300 eFt SZMM 2009-2010. 
31/2009. 
(IV.15.) 

Nyert: 
3.300 
eFt 

 
 
V. GAZDÁLKODÁS SZABÁLYOZOTTSÁGA 
 
A számvitel politika főbb vonásai 
 
A Körös- szögi Kistérségi társulásnál a könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és 
analitikus nyilvántartások, a pénzforgalmi jelentések, a féléves és az éves beszámoló rendjét a 
Kistérségi Iroda számlarendje és számvitel politikája tartalmazza. Ez a szabályzat van 
kiterjesztve a Szociális Intézményre és a Humán Szolgáltató Központra, miután e két 
intézmény külön gazdasági szervezettel nem rendelkeznek.  
A könyvvezetés módja a módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel. A Főkönyvi 
könyvelés, a befektetett eszközök analitikus nyilvántartása a TITÁN nevű programmal 
történik. 
 
A beszámolóban kimutatott eszközök és források alátámasztását a mennyiségi és 
értékadatokat tartalmazó leltárt tekintjük a legfontosabb dokumentumnak.  
A gazdálkodás során az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról 
folyamatosan részletező nyilvántartást vezetünk mennyiségben és értékben. 
 
A mérlegben kimutatott eszközök és azok forrásai a részletező nyilvántartások adataiból 
kerülnek rögzítésre. 
 
A beszámoló készítésének rendje 
 
Az éves beszámoló készítésének fordulónapja és az elkészítés határideje a számvitel 
politikánkban rögzítésre került. Az időpont december 31, ill. február 28. 
A beszámoló könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást, 
eredmény kimutatást, kiegészítő mellékleteket tartalmaz. 
 
Önköltségszámítás rendje 
 
A Társulás az alábbi tevékenységekre készített önköltség-számítási szabályzatot: 
- pedagógiai szakszolgáltatás a nem önkormányzati szervek részére 
- pályázatkészítés társuláson kívüli szervezetek, magánszemélyek részére 
- helyiség bérbeadás 
- gépjárművel történő szolgáltatás külső szervek részére. 
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Amortizációs politika 
 
Az állományba vett immateriális javak, tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök 
értékcsökkenésének elszámolása az állományba vételt követően negyedévenként arányosan 
történt a számvitel politika 6.2 pontjában foglalt leírási kulcsok alapján.  
  
Terven felüli értékcsökkenés elszámolásának szabályait a számvitel politika 6.3 pontja 
tartalmazza, mely szerint: „ A Társulásnál terven felüli értékcsökkenés elszámolását akkor 
kell elvégezni, ha a szellemi termék, a tárgyi eszköz tevékenysége változása miatt feleslegessé 
vált, megrongálódott, megsemmisült, hiány keletkezett és így rendeltetésének megfelelően 
már nem használható, illetve használhatatlan. Ha ez az eszköz nem használható 
rendeltetésszerűen, akkor a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után ki kell vezetni az 
állományból.” 
 
Az értékvesztés elszámolása 
 
A Társulásnál értékvesztés elszámolását a követeléseknél kell elvégezni az év végéig 
pénzügyileg nem rendezett követelések esetében, ha a mérlegkészítés időpontjában 
rendelkezésre álló információk alapján a követelések könyv szerinti értéke és a követelések 
várhatóan megtérülő összege között veszteség jellegű különbözet keletkezik és ez tartósnak és 
jelentős összegnek minősül. 
Jelentős összegűnek tekintendő a különbözet, ha a követeléseknél az értékvesztés összege 
meghaladja a bekerülési érték 20 %-át, vagy 100.000 ft-ot. 
 
Az eszközök és források minősítési szempontjai 
 
A Társulásnál a befektetett eszközök között az 50.000 ft egyedi bekerülési érték feletti, a 
Társulás szervezeteinek tevékenységét tartósan, legalább egy éven túl szolgáló eszközöket 
mutathat ki 
Az 50.000 ft egyedi bekerülési érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök bekerülési 
értékét dologi kiadásként egy összegben kell elszámolni. 
 
Lényeges és jelentős összegű tételek elkülönítésének szempontjai 
 
Jelentős összegűnek tekintendő a különbözet, ha az immateriális javak és tárgyi eszközök év 
végi értékelés alapján megállapított terven felüli értékcsökkenésének összege meghaladja az 
éves terv szerinti értékcsökkenés összegét, vagy 100.000 ft-ot. 
Ha a követeléseknél az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték 20 %-át, vagy a 
100.000 ft-ot. 
 
Jelentős összegű hiba 
 
Ha a hiba megállapításának évében a különböző ellenőrzések során egy adott költségvetési 
évet érintően feltárt hibák és hibahatások a saját tőkét és a tartalékokat növelő- csökkentő 
értékének együttes összege meghaladja a számvitel politikában meghatározott értékhatárt. Az 
ellenőrzött költségvetési év mérleg főösszegének 2 %-át, ill. ha a mérleg főösszegének 2 %-a 
meghaladja a 100 millió forintot, akkor 100 millió forint. 
 
A mérleg fő összegének 2 %-a 2010. december 31-én 8.998 e ft. 
 

29 



Nem jelentős összegű hiba 
 
Nem jelentős összegű hiba, ha a hiba megállapításának évében, a különböző ellenőrzések 
során, egy adott költségvetési évet érintően feltárt hibák és hibahatások a saját tőkét és 
tartalékokat növelő- csökkentő értékének együttes összege nem haladja meg a nem jelentős 
összegű hiba szerinti értékhatárt.  
 
Könyvvizsgálati kötelezettség 
 
A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulása a könyvvizsgálatra kötelezettek közé tartozik. 
 
 
Könyvviteli szolgáltatást végzők adatai 
 
A Kistérségi Iroda pénzügyi és számviteli feladatait végzők rendelkeznek a megfelelő 
szakképesítésekkel. 3 fő szakirányú felsőfokú végzettségű, 4 fő rendelkezik mérlegképes 
könyvelő végzettséggel. 
A beszámoló készítéséért felelős személy adatai: 
Név, lakcím regisztrációs szám:  
Szvitán Zoltán, 5540 Szarvas, Béke ltp. 2/B, 2/7, 176284 
 
 
VI. VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET 
 
A vagyoni helyzet alakulása, adatok ezer forintban (a Kincstári beszámoló 01 űrlapjából). 
 
                   Megnevezés                                       Előző évi         Tárgyévi        Változás 
                                                                                  E ft.                 E ft.                 % 
 
I. Immateriális javak                                               1.363                   2.291              168,1 
II. Tárgyi eszközök                                             318.136               327.788              103 
III. Befektetett pénzügyi eszközök                                0                          0                  0 
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök                              0                          0                  0 
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                   319.499              330.079             103,3 
I. Készletek                                                                   27                      22               81,5 
II. Követelések                                                       13.695                 4.354               31,8 
III. Értékpapírok                                                             0                        0                   0 
IV. Pénzeszközök                                                 120.427               99.874              82,9 
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások                      544                15.554          2859,2 
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN               134.693             119.804             88,9 
 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                  454.192             449.883             99,1 
 
I. Induló tőke / Tartós tőke                                               0             314.172                 0 
2. Tőkeváltozások                                                  314.172                 1.420               0,5 
3. Értékelési tartalék                                                         0                        0                  0 
 
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN                           314.172             315.592          100,5 
 
I. Költségvetési tartalék                                           98.041             108.646          110,8 
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II. Eredménytartalék / Vállalkozási tartalék                     0                        0                 0 
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN                          98.041             108.646          110,8 
 
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek                            16.704               15.618            93,5 
II. Rövid lejáratú kötelezettségek                               2.345                3.245           138,4 
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások                22.930               6.782            29,6 
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN               41.979              25.645            61,1 
 
FORRÁSOK ÖSSZESEN                                     454.192            449.883           99,1 
 
 
Vagyoni helyzetet tükröző mutatók                    2009                  2010        Változás  
                                                                                                                         2010/2009  
Befektetett eszközök aránya                                 70,3                   70,4              0,1 
Forgóeszközök aránya                                           29,7                   26,6          -  3,1 
Kötelezettségek aránya                                           9,9                      5,7          -  4,2 
Saját tőke aránya                                                   69,2                   70,1              0,9 
 
 
 
A befektetett eszközök aránya nőtt, míg a forgó eszközök csökkentek. Ez a felhalmozást, 
vagyonnövekedést erősíti. 
A kötelezettségek aránya a mérleg főösszegéhez viszonyítva kedvezően alakult az előző 
évihez képest. Kedvező változás, hogy a saját töke növekedett.  
 
A pénzügyi helyzet értékelése 
 
A Társulás 2010. évi gazdálkodásában nem volt olyan nagy jelentőségű, kedvezőtlen helyzet, 
ami a társulási megállapodásban rögzített feladatok ellátását megzavarta volna. Egyedül az 
utolsó másfél hónap okozott némi problémát, mivel a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
ebben az időszakban használta fel az előirányzatainak jelentős hányadát. 
Az intézmények működéséhez a források a kiadások felmerülésének időpontjában 
rendelkezésre álltak.  
Az utófinanszírozással megvalósult pályázatokhoz az előző években képzett tartalékok 
biztosították a fedezetet.  
Az adósságállomány mind a hosszú, mind a rövid lejáratú kötelezettségek esetében csökkent. 
A pénzeszközök állománya növekedése a nyert pályázatokra leutalt, még fel nem használt 
maradványból adódik. 
 
A befektetett eszközök állományának alakulása 
 
A mérlegen belül a befektetett eszközök állományának változását az alábbi táblázat mutatja. 
A pénzforgalmi növekedés azokat a tárgyévi tényleges beruházásokat fedi, melyek az év 
során megvalósultak. A pénzforgalom nélküli növekedés magába foglalja az előző év 
beruházásából a tárgyévben aktivált értékeket, ezen belül az egyéb növekedés a jelentősebb, 
mely a vagyon rendezése. Valamennyi vagyontárgy a korlátozottan forgalomképes vagyonba 
lettek besorolva. A Társulás intézményei használatában levő vagyon a települési 
önkormányzatok vagyona, mely kezelésre átvett vagyon, a mérlegben nem szerepelhet, 
miután használatra vette át a Társulás, a 0 számlaosztályban van kimutatva. 
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Adatok ezer forintban (a Kincstári beszámoló 38-as űrlapjából). 
 
            Megnevezés     immateriális     ingatlanok        gépek             járművek            összesen 
                                         javak                               berendezések 
nyitó állomány               21.793             278.965        49.277              49.787                399.822 
pénzforg. növekedés        1.240               21.527          9.381                   670                  32.818 
pénzforg. nélküli növ.         352                 3.605          5.211                   164                    9.332 
csökkenés                            352                 3.674          5.289                   164                    9.479 
értékcsökkenés               20.742               23.223        35.430              38.026                117.421 
nettó érték                        2.291             277.200        23.150              12.431                315.072 
0-ig leírt eszközök          19.961                        0        11.541              30.691                  62.193 
 
 
Szarvas, 2011. március 11. 
 
 
 

Brlás János sk.      Dr. Skorka András 
elnök      kistérségi irodavezető  


