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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény 6. § 
(3) bekezdése írja elő, hogy a Társulási Tanács tagjai (azaz a helyi önkormányzatok polgármesterei) 
kötelesek legalább évente kétszer beszámolni képviselő-testületeiknek a Társulási Tanácsban 
végzett munkájukról. Az éves beszámolók helyett Békés Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete – a két ülés közötti tájékoztató keretében – havonta kapott ismertetőt a Békési Kistérségi 
Társulás ülésein elhangzott napirendekről, döntésekről. Az elmúlt években ezeket a beszámolókat 
egészítette ki a Kistérségi Iroda – mint a Társulás munkaszervezete – tevékenységéről szóló éves 
tájékoztató.  

Balog István a Békési Kistérségi Iroda vezetője elkészítette a Békési Kistérségi Iroda 2010. 
évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, melyet jelen anyaghoz mellékelve terjesztünk a T. 
Képviselő-testület elé. Az előterjesztés mellékletét képező beszámolót a Társulási Tanács 2011. 
április 12.-i ülésén, a 16/2011. (IV. 12.) számú határozatával fogadta el.  

II. A Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 44/2011. (IX.13.) számú határozatával 
módosította Társulási Megállapodását, amelyben módosításra került a Társulásban résztvevő 
önkormányzatok köre. 
A Társulási Megállapodás értelmében, a módosító javaslat elfogadásáról szóló határozat kivonata 
valamennyi tagönkormányzat képviselő-testületének jóváhagyás céljából megküldésre került, 
melyet jelen anyaghoz mellékelve terjesztünk a T. Képviselő-testület elé.  
 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

Határozati javaslatok: 

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Iroda 2010. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 

II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Társulás 40/2011. (IX. 
13.) határozatában foglaltak szerint – mely jelen határozat mellékletét képezi – jóváhagyja a 
Békési Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2011. szeptember 21. 

Izsó Gábor 
polgármester 

 Jogi ellenjegyző 

 Pénzügyi ellenjegyző 



TÁJÉKOZTATÓ  
 

a Békési Kistérségi Iroda 2010. évi tevékenységéről, a munkaszervezeti 
feladatok ellátásáról 

 
 
Az Iroda 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót – az előző évi beszámolóhoz hasonlóan 
– a társulási megállapodásban és SZMSZ-ben szereplő feladatok, valamint a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium által, a többcélú kistérségi társulások éves beszámolójának 
tartalmára összeállított szempontrendszer alapján készítettem el. Mivel a munkaszervezet a 
Társulási Tanács döntéseit hajtja végre és döntés-előkészítési munkát végez, így a 
feladatellátás ismertetésénél megemlítésre kerülnek a Társulás által hozott döntések is. 
 
A munkaszervezet társulási megállapodásban és SZMSZ-ben meghatározott feladatai, 
tevékenysége: 
 
a) előkészíti a Tanács üléseit, döntéseit, elsősorban a területfejlesztési koncepciót, 

programot és az ebben foglaltak megvalósítását szolgáló projekteket; 
b) összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a kistérség gazdasági és 

társadalmi szervezeteinek fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos 
elképzeléseit; 

c) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a 
regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottal, a kistérségben működő 
közigazgatási szervekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható 
források feltárása érdekében; 

d) közreműködik a társadalmi szervezetek fórumának működtetésében; 
e) közreműködik a Tanács által – a központi és regionális forrásokra – benyújtandó 

pályázatok előkészítésében, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában; 
f) közreműködik a Tanács döntéseinek végrehajtásában, elvégzi a Tanács által 

meghatározott feladatokat; 
g) a kistérség szereplőitől (önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek) 

pályázatainak kidolgozásához, fejlesztéseik lebonyolításához megbízást vállalhat, de 
ez nem veszélyeztetheti az a) – f) pontokban meghatározott feladatainak ellátását; 

h) pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás a kistérség szereplőinek (önkormányzatok, 
vállalkozások, civil szervezetek, intézmények, lakosság); 

i) információs adatbázisok létrehozása, működtetése, adatszolgáltatás; 
j) a Társulás által létrehozott intézmények működtetése, felügyelete; 
k) közös feladatellátással kapcsolatos szervezési, ügyviteli feladatok ellátása. 
l) a tagönkormányzatok és a Társulás belső ellenőrzési feladatainak ellátása (Erről a 

tevékenységről külön, a 2010. évi ellenőrzések végrehajtásáról készült jelentésben 
számolunk be.) 

 
Az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által összeállított beszámolási szempontrendszer: 
 
a) fejlesztési elképzelések összehangolása 
b) fejlesztés és működés pénzügyi forrásai 
c) pályázati kiírások véleményezése 
d) beadott pályázatok, eredmények 
e) együttműködés, kapcsolattartás 
f) foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése 
g) hazai és nemzetközi együttműködés 
h) egyéb feladatok 
i) a munkaszervezet működési feltételeinek biztosítása 
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Ülések előkészítése, döntés-előkészítési munka: 
 
Az Iroda alkalmazottai készítették elő a Társulási Tanács, a Kistérségi Fejlesztési Tanács 
és a Kistérségi Fejlesztési Bizottság valamennyi ülését, azokra előterjesztéseket készítettek, 
gondoskodtak az ülések jegyzőkönyveinek határidőben történő elkészítéséről, továbbításáról, 
a meghozott határozatok érintettek felé történő kiküldéséről. 
Társulási Tanács: 9 ülés (45 határozat) 
Kistérségi Fejlesztési Tanács: 1 ülés (2 határozat) 
Kistérségi Fejlesztési Bizottság: 1 ülés 
 
Programok, projektek készítése, fejlesztési elképzelések összehangolása: 
 

a) Fejlesztési elképzelések összehangolása: 
A Társulás 2008-ban pályázatot nyújtott be az „ÁROP 1.1.5/C A leghátrányosabb 
helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése” c. 
pályázati kiírásra. A beadott pályázatunk támogatásban részesült, egy része 2009-ben 
valósult meg, de egyes projektelemek végrehajtása áthúzódott 2010 évre. Az ÁROP 
projekt keretében az alábbi dokumentumok kerültek átdolgozásra: 

− Békési kistérség gazdaságfejlesztési helyzetértékelés, koncepció és 
gazdaságfejlesztési program  

− Békési kistérség turizmusfejlesztési program  
− Békési kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési program.  

Két új dokumentum is készült (kistérségi környezetvédelmi program, fenntarthatósági 
terv), szintén az ÁROP projekt keretében. A programok átdolgozásához, 
elkészítéséhez, szükséges volt a kistérségi résztvevők véleményének megismerésére, a 
programokkal kapcsolatos javaslatok, ötletek összegyűjtésére, az elkészült 
anyagrészek véleményezésére. Ezt a munkát a programkészítésben résztvevő 
szakértőkkel és döntés-előkészítő szervezetekkel közösen a munkaszervezet dolgozói 
végezték. 
A munka során a Tanács mellett működő, döntés-előkészítő szervezetek (Civil 
Egyeztető Fórum, Fejlesztési Bizottság) tevékenységét az Iroda munkatársai 
koordinálták. Folyamatosan kapcsolatot tartottak ezekkel a szervezetekkel és az 
elhangzott javaslatokat, ötleteket továbbították a téma szakértőihez, ezzel is segítve a 
programozási folyamatot. 
A döntés-előkészítő munkában (véleményezés, javaslattétel) jelentős részt vállalt az 
ÁROP projekt keretében létrehozott Kistérségi Fejlesztési Bizottság, amely 38 fő 
(önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek képviselői) részvételével jött létre. 
A Bizottság tagjai a 2010. március 23.-án rendezett ülésen hasznos javaslatokkal 
egészítették ki a készülő programokat. 
A Tanács az elkészült programokat 2010. május 11.-i ülésén, a 26/2010. (V. 11.) sz. 
határozatával fogadta el. 
 

 
b) Pénzügyi források: 

A fejlesztési feladatok megvalósításához nem készített külön pénzügyi tervet a 
Társulási Tanács. A már eldöntött fejlesztési célhoz szükséges forrást az évi társulási 
költségvetés tartalmazza (pl. a 2010. év költségvetésében is szerepelt az ÁROP 
pályázat, valamint az OKM pályázat megvalósításához szükséges forrás). Az év 
közben kialakuló elképzelések megvalósításához, vagy nyertes pályázat 
megvalósításához szükséges forrás biztosításáról – a munkaszervezet által készített 
előterjesztés alapján, költségvetés-módosítás formájában – esetileg döntött a Tanács. 
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A Társulás, illetve a munkaszervezet működését az általános normatív támogatás, a 
munkaszervezet működésére adott NFM támogatás, a társulás tagönkormányzatai által 
befizetett tagdíjak, valamint saját működési bevételek biztosították. Ezek a bevételek 
fedezték a 2010. évi működési kiadásokat. A fejlesztési elképzelések 
megvalósításához szükséges forrásokat (pályázati támogatás, tagönkormányzatok által 
biztosított önerő) éves költségvetésében tervezte meg a Társulási Tanács. Költségvetés 
módosítással került sor a közmunka pályázat saját erejének biztosítására is. 
 

c) Pályázati kiírások véleményezése: 
A központi és regionális pályázatok tervezeteire az NFÜ honlapján, illetve a részünkre 
megküldött kérdőívek kitöltésén keresztül adtunk véleményt (kb. 4-5 alkalom). 
Javaslataink elsősorban a kiírások egyszerűsítésére, a részvételi feltételek 
egyértelműsítésére, esetleg enyhítésére, az elszámolások egyszerűsítésére és 
átláthatóbbá tételére vonatkoztak. 

 
d) Pályázatok beadása, eredményei: 

A Társulás 2010. évben 3 db pályázatot valósított meg + 1 beadott és nyertes pályázat 
megvalósítása áthúzódott 2011-re: 

 
1. „Terítéken a kultúra” (Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása), beadás: 

2009. 06. 10. (megvalósítva: 2010. évben) 
Igényelt összeg: 0,4 millió Ft 
Önerő: 44 333 Ft 
Megítélt támogatás: 399 900 Ft 
Felhasznált támogatás: 388 118 Ft 
Tartalom: A kistérségi közkincs-kerekasztal létrehozása. A kistérség szakmai 
szervezetei, intézményei kifejezetten a közművelődési területre fókuszálva 
közművelődési koncepciót, majd erre épülő stratégiát dolgoznak ki, megteremtve a 
Békési Kistérség kulturális adatbázisát valamint kulturális szolgáltatásainak 
kínálatát, hogy azt napra készen a használók számára biztosítsa. 
Eredmény: A kistérség kulturális erőforrásainak feltárása, együttműködési 
lehetőségek, fejlesztési folyamatok elindítása; a településeken meglévő szellemi, 
tárgyi, művészeti, turisztikai értékek bemutatása; közös gondolkodás 
közművelődési, turisztikai programok, pályázatok terén; azonos vagy hasonló 
tevékenységű kisközösségek kapcsolat kialakításának segítése; rendezvények 
összehangolása, valamilyen rendező elv szerinti felfűzése. Elkezdődött a honlap 
készítése. 

 
2. Közmunka program, 2010/01. téli-tavaszi, beadás: 2010. 01. 04. 

Igényelt összeg: 46,284 millió Ft 
Önerő: 2,147 millió Ft 
Megítélt támogatás: 46,284 millió Ft 
Felhasznált támogatás: 45,142 millió Ft 
Tartalom: 85 fő 5, ill. 4,5 hónapig tartó foglalkoztatása (2010. 01. 15. – 2010. 06. 
14.), napi 8 órában, a kistérség 6 településén 
Eredmény: A program munkalehetőséget biztosított a regisztrált álláskeresők és 
köztük főként a rendelkezésre állási támogatás jogosultjai számára.  
A közmunkaprogram lehetőséget adott arra, hogy a tartós munkanélküliek 
visszatérjenek a „munka világába”, életkörülményeik javuljanak, valamint a 
környezet rendezettebbé válásával a lakosság életkörülményeinek színvonala 
emelkedjen. 
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3. Közmunka program, 01/a/2010. kiegészítő téli-tavaszi, beadás: 2010. 02. 19. 
Igényelt összeg: 13,648 millió Ft 
Önerő: 0,414 millió Ft 
Megítélt támogatás: 13,648 millió Ft 
Felhasznált támogatás: 13,468 millió Ft 
Tartalom: 36 fő 3,5 hónapig tartó foglalkoztatása (2010. 03. 01. – 2010. 06. 14.), 
napi 8 órában, a kistérség 5 településén 
Eredmény: A közmunkaprogram új munkahelyek teremtésével hozzájárult azon 
csoportok munkaerőpiaci reintegrációjához, akiket a hagyományos munkaerő-piaci 
eszközök nehezen, vagy egyáltalán nem érnek el. A foglalkoztatás 
eredményeképpen nagyobb esélyük lett a munkaerő-piacon való elhelyezkedésre, a 
munka világába való visszatérésre. 
 

4. „Terítéken a kultúra II.” (Kistérségi Közkincs-k erekasztal működése), beadás: 
2010. 07. 21. (megvalósítás áthúzódott 2011-re) 
Igényelt összeg: 0,612 millió Ft 
Önerő: 62 000 Ft 
Megítélt támogatás: 0,5 millió Ft 
Felhasznált támogatás: 0,496 millió Ft 
Tartalom: A pályázat lehetőséget kínál arra, hogy a kerekasztal kifejezetten a 
közművelődési területre fókuszálva kulturális stratégiát dolgozzon ki, 
megteremtve ez által a Békési kistérség kulturális adatbázisát valamint kulturális 
szolgáltatásainak kínálatát.  
A településeken meglévő szellemi, tárgyi, művészeti, turisztikai értékek 
bemutatása, a rendezvények összehangolása, a közös megjelenés, fellépés nagyon 
fontos a továbblépés szempontjából. Jelen pályázat részét képezi kistérségi 
közkincs marketingképzés, létrejön egy kistérségi kiadvány, megvalósul egy jó 
gyakorlati példákat, tapasztalatokat bemutató tanulmányút, valamint 
továbbfejlődik a létrehozott munka honlap: 
(https://sites.google.com/site/kozkincskerekasztal/home). Megteremtődnek a 
kistérségben a szolgáltatásokban, az idegenforgalomban működő vállalkozásokkal 
a kölcsönösen előnyös együttműködési formák, ezzel bővül a kerekasztal 
együttműködésében résztvevők köre.  
Eredmény: A közművelődés eszközeivel segíteni kívánjuk, hogy a települések 
jobban megismerhessék egymás kultúráját, hagyományait, szokásait és 
megismertethessék magukat. A kistérség kulturális erőforrásainak feltárását 
követően egyre jobban igyekszünk megtalálni és kihasználni az együttműködési 
lehetőségeket, mely által fejlesztési folyamatok generálódnak.  

 
Együttműködés, kapcsolattartás: 
 

2010. évben is folyamatos volt a kapcsolattartás a különböző területfejlesztésben érintett 
szervekkel, személyekkel, vállalkozókkal, civil szervezetekkel, érdekképviseleti 
szervezetekkel, államigazgatási-közigazgatási szervekkel, lakossággal.  
(Ezek felsorolásától – mivel azok körében lényeges változás nem történt – most 
eltekintek.) 
A kapcsolatfelvételre elsősorban a projektekkel kapcsolatos feladatokkal, forrásfeltárás, 
programkészítés, véleményeztetés és véleményezés, pályázatok készítése érdekében került 
sor. Az államigazgatási, közigazgatási szervekkel elsősorban a napi munkával kapcsolatos 
feladatok megbeszélése, konzultációk alkották a kapcsolatfelvétel döntő többségét. 
A vállalkozókkal, civil szervezetekkel, lakossággal való kapcsolat elsősorban a pályázati 
tanácsadás kategóriájába tartozott. Igen jelentős volt a beszámolási időszakban az ÁROP 
1.1.5/C. pályázattal, az OKM pályázattal, valamint a két közmunkapályázattal kapcsolatos 
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feladatok végrehajtásánál a különböző gazdálkodó szervezetekkel, civil szervezetekkel 
való együttműködés is. 
A munkaszervezet dolgozói napi munkakapcsolatban álltak a Békési kistérségi 
koordinációs hálózat koordinátoraival, a HVI iroda vezetőjével, segítették egymás 
munkáját, rendszeresek voltak e kollégákkal a személyes konzultációk, megbeszélések. A 
koordinátorok szükség szerint tartottak tájékoztatót, fogadóórát a munkaszervezet 
irodájában. 
A fent felsorolt szervezetekkel kapcsolatfelvételekre személyesen, telefonon, e-mailben, 
levélben került sor az alábbi számban: 

− önkormányzatok: kb 1300-1500 alkalom 
− vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, lakosság: 100-150 alkalom 
− államigazgatási, közigazgatási szervek: 120-150 alkalom 

A személyes kapcsolattartás egyik módja a különböző rendezvényeken, fórumokon, 
konferenciákon, megbeszéléseken való részvétel is. Ezeken – a kapcsolatok ápolásán túl – 
további információkat, ismereteket lehet szerezni, amelyeket a napi munka során tudnak 
hasznosítani a kistérség ügyeivel foglalkozó szakemberek.  
2010. évben 30 ilyen jellegű fórumon, konferencián, megbeszélésen, rendezvényen vettek 
részt a munkaszervezet alkalmazottai. 
 
Az Iroda 2010. évi iktatott (papíralapú) ügyiratforgalma 477 db dokumentum volt. 

bejövő levél:       38 db 
kimenő levél:    439 db 
összesen:           477 db 

 
Foglalkoztatási válsághelyzet kezelése: 
 

A Társulás a magas munkanélküli rátával rendelkező (leghátrányosabb) kistérségben a 
pályázatok által nyújtott támogatások útján próbál segítséget nyújtani a hátrányos 
helyzetben lévő munkanélküliek részére. A Társulás 2009. év végén döntést hozott újabb 
közmunkapályázat (2010/01) beadásáról, amelynek keretében 85 fő, 5 hónapos 
foglalkoztatására nyílt lehetőség 2010. év első felében. A munkaszervezet által elkészített 
pályázat támogatásban részesült és az előzetes terveknek megfelelően lebonyolítottuk. 
Az előző közmunkapályázat kiegészítéseként 2010 februárjában ismételten pályázott a 
Társulás további 36 fő 3,5 hónapos foglalkoztatására. Ez a pályázat is támogatásban 
részesült, így összesen 121 fő részére tudtunk munkát adni a Társulás településein, ezzel is 
enyhítve a kistérség országos és megyei átlagot meghaladó munkanélküli mutatóin. A két 
közmunkaprogrammal kapcsolatos szervezési, adminisztratív és elszámolási feladatokat a 
munkaszervezet dolgozói végezték Szűcs Nóra referens irányításával. A projekt 
lebonyolítását a közreműködő szervezet ellenőrei több esetben is ellenőrizték a 
helyszínen, minden esetben példaértékűnek tartották a projekt lebonyolítását. 
A Kistérségi Iroda 2010. június 17.-étől szerződést kötött a Dél-alföldi Regionális 
Munkaügyi Központtal 2 fő, közhasznú dolgozó foglalkoztatására 2010. december 31.-
éig. Ezzel egyrészt munkahelyet teremtettünk 2 fő részére, másrészt a felvett 
adminisztratív munkatársak segítséget nyújtottak a munkaszervezet megnövekedett 
feladatainak ellátásában (közmunkaprogram elszámolása, leltározás, selejtezés, stb.).  

 
Hazai és nemzetközi együttműködés: 
 

A Társulásnak nincs nemzetközi kapcsolata. A tagönkormányzatok a testvér-települési 
kapcsolatok ápolásával több országban lévő önkormányzatokkal is szoros együttműködést 
ápolnak. A hazai kistérségi együttműködések elsősorban a szomszédos kistérségekkel 
alakultak ki. A munkaszervezet tagjai folyamatos kapcsolatban állnak elsősorban a Békés 
megyei, de a dél-alföldi régió többi kistérségi munkaszervezetével is. 2009. évben – az 
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ÁROP pályázat lehetőségeit kihasználva – szorosabb együttműködést alakítottunk ki a 
hevesi és szentgotthárdi kistérséggel is, amely kapcsolatot 2010. évben is tovább ápoltuk. 
Rendszeresen kapcsolatban álltunk, kölcsönösen tájékoztattuk egymást az aktuális 
eseményekről, kicseréltük tapasztalatainkat a feladatellátás, fejlesztési munka területén. A 
közkincs-kerekasztal működésének beindításával újabb együttműködési lehetőségek 
körvonalazódnak a közművelődés területén. 

 
Egyéb –eddig fel nem sorolt – feladatok: 
 
− Továbbra is koordináltuk a szélessávú informatikai hálózattal kapcsolatos ügyeket. A 

Társulási Tanács 2010. március 9.-i ülésén létrehozta azt a bizottságot, amelynek feladata 
az A. H. Zrt-vel való tárgyalás, egyeztetés lebonyolítása. A bizottság munkáját az Iroda 
részéről Csibor Géza referens koordinálja. 

− A szélessávú internet-beruházás miatt a Nemzeti Hírközlési Hatóság közműegyeztetést ír 
elő minden – a kistérség területén végzett – építési engedély köteles beruházás esetében. 
Ezekben az egyeztetésekben az irodavezető vett részt az év elején, majd ezt a feladatot – 
megállapodás alapján – átadtuk az A. H. Zrt. számára. 

− Az NFGM (NFM) az általa biztosított működési támogatást éves beszámoló 
elkészítéséhez kötötte. A 2009. évi beszámolót 2010. január 8.-án küldtük meg számukra, 
amelyet elfogadtak. 

− Előkészítettük a 2010. évi mozgókönyvtári szolgáltatás ellátásához szükséges szerződések 
megkötését, ezzel kapcsolatban február 16.-án egyeztető megbeszélést tartottunk az 
érintett önkormányzatokkal és a szolgáltatóval a Kistérségi Irodában. 

− Az Iroda vezetője elkészítette azokat a tájékoztatókat, amelyekből egyes 
tagönkormányzatok képviselőtestületei ismereteket kaptak a Társulás elmúlt évi 
tevékenységéről. 

− Május 31.-én a Dél-alföldi Regionális Közlekedésszervezési Iroda részvételével 
menetrend-egyeztetési megbeszélést szerveztünk az Iroda tárgyalójában. 

− Több beszámolót, tájékoztatót, adatszolgáltatást (kb. 8-10 db) teljesítettünk az év során a 
központi közigazgatási szervek, irányító hatóságok felé (Közigazgatási Hivatal, MÁK, 
ÖTM, OM, SZMM, MAG Zrt, stb.) 

− Az irodavezető év során két esetben végezte el a kistérségi koordinátorok munkájának 
értékelését. 

− Egyeztettünk és adatot szolgáltattunk mezőberényi önkormányzatnál lebonyolított ÁSZ 
ellenőrzéshez, amely keretén belül a belső ellenőrzési tevékenységet is vizsgálták. 

− Megszerveztük és helyet biztosítottunk a közkincs-kerekasztal képzéseinek, munka-
megbeszéléseinek. A projekttel kapcsolatos regionális és megyei megbeszéléseken, 
értekezleteken rendszeresen részt vettek a projekt lebonyolításával megbízott 
munkatársak. 

− Részt vettünk a „Körös-körül” Kistérségi Fesztivál valamennyi települési rendezvényén, 
szükség esetén segítettünk a szervezésben. 

− Lehetőséget biztosítottunk 1 fő egyetemista 15 hetes szakmai gyakorlatának 
megszerzéséhez, illetve adatszolgáltatással, szakmai tanácsadással segítséget nyújtottunk 
3 fő egyetemi hallgató szakdolgozatának elkészítéséhez. 

− Részt vettünk szeptember 16.-án a Békési Vállalkozó Centrum és Inkubátorház 
ünnepélyes átadásán. 

− Részt vettünk azokon az értekezleteken, konferenciákon, amelyeken a kistérségi feladat-
ellátással kapcsolatos tudnivalók, hasznos információk hangzottak el (május 13.: MÁK; 
november 5.: BM; november 15-16.: VII. Kistérségi Konferencia, JOSZ) 

− Egész évben folyamatosan végeztük a kistérségi kiegészítő normatíva igényléssel, 
lemondással, elszámolással kapcsolatos feladatokat. Ez a feladat igen jelentős részt 
képvisel az Iroda munkájában, tekintettel arra, hogy az igénylés, módosítás, elszámolás 
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bonyolultsága, a minisztérium által rendelkezésre bocsátott dokumentumokban előforduló 
változások miatt több esetben át kell dolgozni, meg kell ismételni az adatszolgáltatást. A 
normatív támogatással járó, felvállalt feladatok száma 2009. évhez képest eggyel nőtt, ez a 
szociális étkeztetés. 
A Társulás a felvállalt és jogszabályi feltételeknek megfelelő közszolgálati feladatok 
működésének biztosítására 2010. évben az alábbi összegű támogatásra volt jogosult.  

 
Jogcím megnevezése 2010. évi normatíva összege (Ft) 

Általános feladatok 18 300 000 

Közoktatási feladat 43 924 906 

- Közoktatási intézményi feladat 28 110 806 

- Közoktatási szakszolgálati feladat 15 814 100 

Szociális alapszolgáltatási feladat 27 049 744 

Gyermekjóléti alapellátási feladat 4 179 600 

Mozgókönyvtári feladatellátás 4 000 000 

Belső ellenőrzés 3 002 000 

Összesen: 100 456 250 

 
A munkaszervezet 2010. évi költségvetése (E. Ft): 
 
 Eredeti Módosított Teljesítés % 
Bevételi előirányzat:  27 503 31 422 26 590 84,62 
Kiadási előirányzat:  27 503 31 422 26 391 83,99 
 
Működési feltételek: 
 
Az Iroda állandó foglalkoztatású közalkalmazotti létszáma 2009. évhez viszonyítva 1 fővel 
csökkent. A nyugdíjba vonuló Kovács László belső ellenőr helye – a Tanács döntése 
értelmében – nem került betöltésre így a belső ellenőrzési csoport létszáma 2 főre csökkent.  
A közalkalmazotti létszám 2010. évben 6 fő volt, amelyből a feladat ellátási referensünk, 
Szöllősi Anikó, 2010. február 24.-én egészséges kislánynak adott életet, így a 
gyermekgondozás miatt tartósan távol van. 
Amint a beszámoló előző részeiben említettük, június 17.-étől december 31.-éig 2 fő 
közhasznú munkatársat alkalmaztunk (foglakoztatási támogatással) a megnövekedett 
feladatok ellátására. (2011. évben szintén hasonló módon kívánjuk megoldani a távollévő 
létszám pótlását.) 
 
Az Iroda technikai eszközökkel való ellátottsága megfelelő, minden dolgozó rendelkezik a 
munkájához szükséges eszközökkel. 
 
A Társulás, illetve a munkaszervezet működését az általános normatív támogatás, a 
munkaszervezet működésére adott NFM támogatás, a társulás tagönkormányzatai által 
befizetett tagdíjak, valamint saját működési bevételek biztosították. Ezek a bevételek fedezték 
a 2010. évi működési kiadásokat, sőt tartalékképzésre is volt lehetőség. A 2011. évet tekintve, 
forrásoldalról nincs akadálya a további zavartalan működésnek. 
A kistérségek, kistérségi társulások jövőjével kapcsolatban egyelőre nem jelentek meg 
konkrét tervek, koncepciók, csak egyes sajtóinformációkra lehet támaszkodni. Bármilyenek 
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legyenek is a jövőbeni reformintézkedések, azok egyelőre nem érintik a 2011. évi, kistérségi 
feladatellátást.  
 
Az Iroda alapvető feladata továbbra is, hogy maradéktalanul elvégezze Társulás döntés-
előkészítési, koordinálási, adminisztratív feladatait. Ezeket a feladatokat – függetlenül a 
kistérségek jövőbeni szerepétől – továbbra is a tőlünk telhető legpontosabb, legszakszerűbb, 
legmagasabb színvonalon kívánjuk ellátni és ehhez kérjük a tisztelt Társulási Tanács 
segítőkész együttműködését is! 
 
 
Békés, 2011. március 25. 
 
 
 
 
 Balog István 
 irodavezető 
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KIVONAT 
 

a Békési Kistérségi Társulás 2011. szeptember 13.-i ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
 
 
A Társulási Tanács egyhangúan – 9 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

Békési Kistérségi Társulás 
40/2011. (IX. 13.) sz. határozata 

 
1. A Társulási Tanács az alábbiak szerint elfogadja a Békési Kistérségi Társulás „Társulási 

Megállapodás”-ának módosítási javaslatát: 
 
A II. fejezet 1.20/a.) pontjában a résztvevő önkormányzatok felsorolása helyébe a következő 
felsorolás lép: 
− Murony – Kamut (2008. június 30.-án megszűnt) 
− Mezőberény – Bélmegyer (Murony csatlakozott 2011. 09. 01.-én) 
− Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya (2008. 01. 01.-től a szarvasi kistérségben látják 

el a feladatot) 
− Kamut: 2011. 09. 01-től egyházi fenntartású intézményben végzi a feladatot 

A II. fejezet 1.20/b.) pontjában a résztvevő önkormányzatok felsorolása helyébe a következő 
felsorolás lép: 
− Békés – Tarhos (2008. július 1.-én csatlakozott: Kamut–Murony, kiléptek: 2011. 08. 31.) 

A II. fejezet 1.20/c.) pontjában a együttműködő önkormányzatok felsorolása helyébe a 
következő felsorolás lép: 
− Békés (Tarhos) 
− Murony (Kamut) /gyógytestnevelést Békés látja el/ 

(2008. július 1.-től: Békés (gesztor) – Kamut – Murony – Tarhos; Kamut – Murony 
kilépett: 2011. 08. 31.) 

− Mezőberény (Bélmegyer, Köröstarcsa; Murony csatlakozott: 2011. 09. 01.) 
− Gyomaendrőd (Csárdaszállás, Hunya) /2008. 01. 01.-től a szarvasi kistérségben látják el 

a feladatot./ 
− Kamut: 2011. 09. 01-től egyházi fenntartású intézményben látja el a feladatot 

A II. fejezet 1.20/d.) pontjában a együttműködő önkormányzatok felsorolása helyébe a 
következő felsorolás lép: 
− Békés (Kamut, Murony, Tarhos; Kamut – Murony kilépett: 2011. 08. 31.) 
− Mezőberény (Bélmegyer, Köröstarcsa; Murony csatlakozott: 2011. 09. 01.) 
− Kamut: 2011. 09. 01-től egyházi fenntartású intézményben látja el a feladatot 

A II. fejezet 1.20/e.) pontjában a együttműködő önkormányzatok felsorolása helyébe a 
következő felsorolás lép: 
− Békés (Kamut, Murony, Tarhos; Kamut – Murony kilépett: 2011. 08. 31.) 
− Mezőberény (Bélmegyer, Köröstarcsa; Murony csatlakozott: 2011. 09. 01.) 
− Kamut: 2011. 09. 01-től egyházi fenntartású intézményben látja el a feladatot 
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A III. fejezet, „A társulás elnöke” alfejezet 2. pontjának harmadik mondata (E feltétel 
hiányában a kötelezettségvállalást és utalványozást a munkaszervezet vezetője gyakorolja az 
új elnök megválasztásáig.) hatályát veszti, helyébe a következő szabályzás lép: 
 
„E feltétel hiányában a kötelezettségvállalást és utalványozást a társulás belső 
szabályzatában erre felhatalmazott személy végzi az új elnök megválasztásáig.” 
 
2. A Társulási Tanács elfogadja a Békési Kistérségi Társulás a 2004. július 9.-én kelt – 

többször módosított és a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – társulási 
megállapodásra vonatkozó javaslatot is. (Jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 

3. A Tanács utasítja a társulás elnökét, hogy a módosítási javaslat elfogadásáról szóló 
határozatot valamennyi tagönkormányzat képviselőtestületének küldje meg jóváhagyás 
céljából. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Izsó Gábor társulási elnök 

Önkormányzati jóváhagyásért: tagtelepülések polgármesterei 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 Izsó Gábor s.k. Fekete Ferenc s.k. 
 társulási elnök jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteles: 
Békés, 2011. szeptember 13. 
 


