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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 
FEJLESZTÉSI TANÁCS MUNKÁJÁRÓL 
 
A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS  
 
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 TÁRSULÁS JELENLEGI HELYZETÉNEK KIALAKULÁS, 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,  
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- 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.  
Elnökének 2004-ben Szarvas Város Polgármesterét, Babák Mihályt választották meg a 
települések, akit a 2006. évi önkormányzati választásokat követően újraválasztottak. 2008-ban 
egyéb megbízatásai miatt lemondott, ezt követően 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 Társulás két kötelezően létrehozandó bizottságot működtet: 2004-től a pénzügyi és 
költségvetési bizottságot, 2006-tól a közoktatási bizottságot.  
 
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2011-ben hetedik, 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 projektek valósultak meg, a 
Kistérségi Iroda munkaszervezet-vezető asszonya 2010. december 31. napjával visszavonult. 
2011-ben zárult le a Társulás több mint 110 millió forintos megaprojektje, a DAOP-4.1.3/D-
2f-2009-0015, lezárultak a Társulás TÁMOP-5.3.1., illetve TÁMOP-5.4.3. jelű projektjei és 
megvalósítás alatt fut egy további TÁMOP pályázati projekt, a TÁMOP-5.2.2. 
 
A Területfejlesztési Törvényben foglalt Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait is a Többcélú 
Társulás látja el, melyre már az ösztönző támogatás is lehetőséget adott 2004-ben, később 
pedig a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 
törvény is rögzítette.   
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A Kistérségi Fejlesztési Tanács, illetve a Többcélú Kistérségi Társulás szakmai 
tevékenysége 

 
1. A Kistérségi Fejlesztési Tanács, illetve a többcélú önkormányzati társulás 

feladatainak ellátása érdekében a társult helyi önkormányzatokkal, a Békés 
megyei Területfejlesztési Tanáccsal folyamatosan együtt működik, a Társulási 
Tanács elnöke állandó képviselője és meghívottja a megyei területfejlesztési 
tanács üléseinek. Eredményes kapcsolatot épített ki a Békés Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központjával, helyi kirendeltségével a közmunka 
programok megszervezésében és végrehajtásában, a kistérség munkaerő 
helyzetének értékelésében. Együttműködik a Békés Megyei Iparkamarával és 
Agrárkamarával, valamint a kistérség gazdasági szerveivel és civil 
szervezeteivel, kiemelten a Körös-szögi Civil Fórum Egyesülettel,  

2. A kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a helyi 
önkormányzatok és a kistérség területén működő gazdasági és társadalmi 
szervezetek fejlesztési elképzelései összehangolásának érdekében:  
a. a Kistérségi Fejlesztési Tanács (Társulási Tanács) folyamatosan vizsgálta 

és értékelte a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, 
képviselői jelen vannak a helyi települések, civil kezdeményezések, civil 
egyesületek rendezvényein, programjain. 

b. a Kistérség korábban kidolgozott és elfogadott területfejlesztési 
koncepciójának, stratégiai és operatív programjának megvalósulását a 
társulási ülések napirendjeinek megtárgyalása során figyelemmel kísérte 
és ellenőrizte.  

c. a kistérségi stratégiai és operatív fejlesztési tervek megvalósítása 
érdekében, a vonatkozó pályázati projektek megvalósítása, benyújtása 
részére a 2011. évi költségvetésben a szükséges fejlesztési forrásokat a 
Társulási Tanács biztosította. A meghirdetett központi és regionális 
pályázatok, törvénymódosítások tervezeteit nyomon követjük, releváns 
esetenként véleményezzük. 

d. A Kistérségünkkel határos kistérségek valamint a megye és a régió 
fejlesztési programjait a Fejlesztési Tanács nyomon követte, megismerte, 
s jelentős szerepet játszott azok összehangolásában és a kölcsönösen 
előnyös fejlesztési elképzelések kidolgozásában 

e. A szomszédos Békési Kistérségi Többcélú Társulással és Fejlesztési 
Tanáccsal együttműködési megállapodás jött létre 2010-ben, A Körösök 
Völgye Helyi Akciócsoport (LEADER kezdeményezés) működési 
területe a két kistérséget öleli fel, a Kistérségi Iroda alkalmazottja állandó 
képviselője az Akciócsoport üléseinek, és képviseli a Társulási 
(Fejlesztési) Tanácsunk területfejlesztési koncepcióit, fejlesztési 
elképzeléseit. 

f. a fejlesztési programok megvalósításához a központi költségvetési 
forrásokon kívül fedezetet biztosítottak a különböző pályázati források, a 
társult önkormányzatok saját hozzájárulásai, a megyei önkormányzat 
eseti támogatásai valamint gazdasági és civil szervezetek támogatásai is.  

g. A benyújtott pályázatokat külön táblázatban mutatjuk be, mely kimutatás 
jelen előterjesztés kötelező mellékletét képezi (1. számú Melléklet) 
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3. A 2011. évben is hatályban tartott megállapodások ismertetése 

a. Keretmegállapodás a mozgókönyvtári szolgáltatás ellátásáról a Körös-szögi 
Kistérségben, annak négy településén (Csabacsűd, Hunya, Kardos, 
Örménykút) a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárral. 

b. Megállapodás a Magyarországi Evangélikus Egyházzal, a Rózsakert 
Alapítvánnyal szociális feladatok ellátására, előbbi bővítése az 
együttműködés a minőségi feladatellátás tükrében két alkalommal is 
megtörtént. 

c. Megállapodás a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Civil Fórum 
Egyesület között, mely civil szervezet ernyőszervezetként közel 80 
tagszervezetű tagsággal rendelkezik. A Civil Fórum elnöke a Társulási-
Fejlesztési Tanács állandó meghívottja, a Kistérségi munkaszervezet vezetője 
és több alkalmazottjai is a civil fórum tagja, elnökségi tagja. 

d. Megállapodás vezetői belső ellenőrzési feladatok ellátására, amely 2011-től 
teljes mértékben külső szolgáltatóval kerül megvalósításra. 

 
4. A kistérségben 2011-ben sajnos folytatódott a társadalmi, gazdasági és 

foglalkoztatási válsághelyzetek kialakulása. A térség az országos átlaghoz 
egyébként jellemző elmaradottságból csak nehezen tud kitörni. A 
munkanélküliségi ráta rosszabbodott, új munkahelyek létesítésében viszont 
tudtunk eredményeket elérni, mivel közmunkapályázatot valósítottunk meg a 
Munkaügyi Központ együttműködésével, egyéb támogatott személyt 
alkalmaztunk, illetve egy 2011-ben elnyert TÁMOP-os pályázat keretében, 
amely 2012. február 1-vel indult, 2,5 fő álláshelyet létesítünk, térségi 
munkavégzéssel és koordinációval.  

5. A kistérség hazai és nemzetközi együttműködésekben való részvétele elsősorban a 
civil szervezetek tevékenységében és a testvérvárosi kapcsolatokban merült ki. 
A Kistérségi Iroda alkalmazottja részt vesz a város és az egyes települések 
testvérvárosi rendezvényein. 

6. A 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 Társulási Tanács. 2010-
ben a második fenntartási és működési pályázatunk elszámolása történt meg, 
mely megvalósítási időszaka 2009-2010 első negyedéve volt. Folyamatosan 
keressük a forrást a kerekasztal működtetésére, ezt elsődlegesen pályázati 
forrásból kívánjuk megvalósítani. 

7. A Társulás településein az útügyi feladatok ellátását is a Munkaszervezet végezte 
2011-ben. 

8. A  Társulási  és  Fejlesztési  Tanács  300  e  Ft-val  támogatta  a  Civil  Fórum  Egyesület  
éves  nagyrendezvényét,  a  IX.  Kistérségi  CIVIL  TALÁLKOZÓT,  ahol  a  
kistérségi Iroda alkalmazottai, a Társulási Tanács tagjai is részt vettek, a 
Társulási Tanács elnöke nyitóbeszédet mondott. 

9. A szakmai munkaszervezet tevékenységének értékelése: 
  A Kistérségi Fejlesztési Tanács valamint a Többcélú Társulás munkaszervezete 

maximálisan igyekezett eleget tenni sokrétű feladatának, annak ellenére, hogy 
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a jelenleg kialakuló önkormányzati-járási, államigazgatási változások és 
átalakítások sok bizonytalanságot okoznak a kollegáknak, a többcélú társulások 
jövőbeni helyzete körüli bizonytalanság is bizonytalanságot okoz a dolgozók 
körében. 

  A Társulás által benyújtott pályázatok döntő része saját kidolgozásban készül, 
pályázatkészítő cégek igénybevételére egyre ritkábban kerül sor, jellemzően a 
térségi önkormányzatokon kívül a pályázati egyeztetésekre a helyi, térségi civil 
szervezetek képviselőit, vállalkozások vezetőit is meghívjuk. 

  A Társulás Gazdasági Szervezete ellátja két önálló társulási intézmény 
pénzügyi – gazdasági feladatait, valamint a Társulás és munkaszervezete 
gazdasági feladatait. A biztonságos és szabályos pénzügyi gazdálkodás és 
számvitel feltételeit a munkaszervezet biztosítani tudja.  

 
 
TÁRSULÁS ÖSSZETÉTELE, A TÁRSULÁSI TANÁCS ÉS A FEJLESZTÉSI TANÁCS TESTÜLETI 
MUNKÁJA 
 
1. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma összehasonlítva az előző évi 

adatokkal, a következőképpen alakul.  
 

 2010. január 1. 2011. január 1. 
Szarvas 17.350 17.181 
Gyomaendrőd 14.625 13.894 
Békésszentandrás 3.867 3.790 
Csabacsűd 1.981 1.818 
Kondoros 5.444 5.227 
Hunya 712 656 
Kardos 721 616 
Örménykút 436 377 

 
Kistérség összesen 45.136 43. 559 

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

 
2. A Társulási Tanács és a Fejlesztési Tanács testületi munkája:  

2011-ben: 
Társulási ülések száma:   33 
  Zárt ülések száma:            13 
  Nyílt ülések száma:            20 

    
Meghozott határozatok száma:   182 
 
Pályázatokkal kapcsolatos döntések:  59 

   
A Társulási ülések helyszínei:  
 Békésszentandrás Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
 Csabacsűd Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
 Kondoros Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
 Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala 
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Hunya Község Polgármesteri Hivatala 
Kardos Község Polgármesteri Hivatala 
Örménykút Község Polgármesteri Hivatala  

 Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 
 
A társulási ülésekre állandó meghívottak:  
 
A Társulás tagönkormányzatai polgármesterei, alpolgármesterei és jegyzői, körjegyzői 
 
Békésszentandrás Nagyközség  – Sinka Imre polgármester 
Csabacsűd Nagyközség – Molnár József polgármester 
Gyomaendrőd Város  – Várfi András polgármester 
Hunya Község   – Petényi Szilárdné polgármester 
Kardos Község   – Brlás János polgármester 
Kondoros Nagyközség  – Dankó Béla polgármester 
Örménykút Község  – Szakács Jánosné polgármester 
Szarvas Város   – Babák Mihály polgármester 
 
Állandó meghívottak: 
 
Körös-szögi Civil Egyeztető Fórum elnöke, elnökségi tagjai 
Békés Megyei Területfejlesztési Tanács 
Békés Megyei Kormányhivatal 
Társulási pályázatok projektmenedzserei 
Békés Megyei Önkormányzat  
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Békés Megyei Agrárkamara 
Magyar Államkincstár Dél Alföldi Regionális Kirendeltsége 
Szarvasi Rendőrkapitányság vezetője 

 
3. A Társulási Tanács bizottsági munkája 2011-ben: 
 
             Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság:         21 ülés       131 határozat 
             Oktatási Bizottság:                                2 ülés 
 
4. A társulás tárgyévi költségvetése (2011) 
 

                                               
 
  EREDETI 

ELŐIRÁNYZAT 
MÓDOSÍTOTT 
ELŐIRÁNYZAT 

PÉNZFORGALMI 
TELJESÍTÉS 
 

1. Bevételi előirányzat 766 327 e Ft 822 711 e Ft 788 456 e Ft 
 

2. Kiadási előirányzat 766 327 e Ft 822 711 e Ft. 768 880 e Ft 
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5. A Társulás által foglalkoztatottak száma: (statisztikai átlaglétszám 2011. évre) 
 

a) Kistérségi Iroda   22 fő 
b) Humán Szolgáltató Központ:  47 fő 
c) Szociális és Gyermekjóléti Intézmény  93 fő 
 
Összesen:   162 fő 
 
 

II. A KÖRÖS-SZÖGI CIVIL FÓRUM EGYESÜLET BEMUTATÁSA, TAGJAINAK 
FELSOROLÁSA 
 
Az Egyesület 2007-ben alakult meg 24 kistérségi civil szervezet összefogásával, melynek 
előzménye a Kistérségi Fejlesztési Tanács mellett működő Civil Egyeztető Fórum létrejötte 
volt. A Területfejlesztési Törvény alapján 2004-ben létrehozott CEF működése meglehetősen 
formális volt, ezért gondolták azt az abban résztvevő civilek, hogy munkájuknak több 
tartalmat adva egyesületté alakulnak át. 
A Kistérségi Társulási Tanács támogatta a gondolatot, így együttműködési megállapodás 
alapján az Egyesület látja el a Kistérségi CEF feladatait is. 
Alakulásunk óta taglétszámunk folyamatosan növekedett sikeres programjainknak 
köszönhetően, jelenleg közel 80 tagszervezetünk van, számos más magánszeméllyel együtt; 
összesen 94 tagunk van. http://www.korosszogicivilek.hu 
A Fórum programjai közül kiemelkedik az évenként ismétlődő Civil Napok és Kistérségi 
Civil Találkozó megrendezése, amelyet a szarvasi civilek kezdeményezése nyomán vett át az 
egyesület: 2009-ben a VII. Civil Napok Békésszentandráson volt, 2010-ben a VII. Civil 
Napokat Szarvason rendeztük 2011-ben pedig Kondoroson IX. alkalommal találkoztak a 
kistérségi civilek július 30-án a híres Kondorosi Csárda tövében. 
A Civil Fórum tagjainak felsorolása jelen beszámolónk kötelező mellékletét képezi. (2. 
számú Melléklet) 
 
II. A KISTÉRSÉGI IRODA, MINT A TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETÉNEK 
BEMUTATÁSA 
 
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 5583367-2-04 
KSH statisztikai számjele:                                   1 5583367- 8411-322-04 
Alaptevékenységi szakágazat:                             Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
                                                                             társulások igazgatási tevékenysége  
Gazdálkodási jogkör     önállóan működő és gazdálkodó  
 
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.  

http://www.korosszogicivilek.hu/
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Az Iroda elkészíti és bonyolítja a Társulás által benyújtott pályázatokat, koordinálja az 
intézmények pályázat tevékenységét, mely feladatot három fő látja el: 

- Irodavezető (területfejlesztési részmunkakör) 
Végzettség: jogi diploma, mérlegképes könyvelő 
 

- Adminisztrátor (területfejlesztési részmunkakör) 
Végzettség: agrárdiploma, abszolutórium közgadász-vállalkozási szak 
 

- kistérségi-vidékfejlesztési menedzser  
(területfejlesztési rész munkakör) 
Végzettség:  
agrárdiploma, környezetgazdálkodási szakmérnök,  
egyéb: reklámgrafikus, médiatechnológus, mérlegképes könyvelő 
 

A munkaszervezet keretében dolgozik a Belső Ellenőrzési Társulás belső ellenőre. A 
Kistérségi Irodához tartozott 2011-ben még az ifjúsági referens, aki városi és térségi 
feladatokat lát el.  
 
A Gazdasági Szervezet ellátja a Társulás és a Kistérségi Iroda – mint önállóan 
működő és 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 
- 5 fő pénzügyi-számviteli ügyintéző 
- 1 fő munkaügyi előadó 

 
A szakmai szervezet – MUNKASZERVEZET - adatai 
 

A munkaszervezet jogi formája:  önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv 

A munkaszervezet tulajdonosi összetétele: a társult önkormányzatok 
 

A MUNKASZERVEZET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 

Elnök (alelnökök) 
 

    Irodavezető 
         IRODA  

Gazdasági Szervezet                        adminisztrátor                Belső Ellenőrzési Társulás 
  gazdasági vezető                       területfejlesztési referens                   Belső ellenőr 
    könyvelők                                   irodavezető helyettes szerződéssel 

                         ifjúsági referens                           
munkaügyi referens                           útügyi referens                        
       pénztáros                       
              Megbízásos jogviszonyban 
                                                                Informatikus 

Munkavédelmi előadó 
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A munkaszervezet elhelyezése:  
5540  Szarvas, Kossuth u. 19. alatt a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény épületének első 
emeletén, 4 irodahelységben + közös használatú helységek 
 

A munkaszervezet infrastrukturális helyzetének bemutatása:  
A Társulás 2004-ben évi megalakulásakor beszerzett irodatechnikai és számítástechnikai 
berendezések elavultak, cserére szorulnának. A 2004. óta eltelt időszakban a foglalkoztatottak 
létszáma is megnőtt, valamint az átalakítások során szintén megnőtt az igény a 
számítástechnikai eszközöket alkalmazó feladatokra. Az igény kielégítését a Társulás csak a 
települési hozzájárulások bekérésével tudta és tudja részben megoldani. Azonban még mindig 
jelentős forrásra lenne szükség új eszközök beszerzéséhez, a régiek cseréléséhez a 
számítástechnikai eszközök területén. 
Az irodák egyéb infrastrukturális felszereltsége, bútorok, egyéb eszközök állapota kiváló. 
 
A munkaszervezet tárgyévi (2011) kiadásai és bevételi főösszegei:  
 Bevétel:  23. 580 e Ft (normatív támogatás)  
 + 27. 852 e Ft (saját bevétel és önkormányzati hozzájárulás) 

Kiadások: 51. 432 e Ft.  
 
 
Szarvas, 2012. február 23.   
 

                               dr. Skorka András sk. 
                               Kistérségi Irodavezető 

 
 
Mellékletek: 
 

1. 1. számú Melléklet – Pályázati kimutatás 2009-2012 
2. 2. számú Melléklet – Civil Fórum tagnévsora 
3. BMTT tagdíj megfizetését igazoló dokumentumok 


