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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Békési Kistérségi Iroda 2008. 

évi tevékenységérıl szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 
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TÁJÉKOZTATÓ  
 

a Békési Kistérségi Iroda 2008. évi tevékenységérıl, a munkaszervezeti 
feladatok ellátásáról 

 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény 
6. § (3) bekezdése elıírja, hogy a társulási tanács tagjai (azaz a helyi önkormányzat 
polgármesterei) kötelesek legalább évente kétszer beszámolni képviselı-testületeiknek a 
Társulási Tanácsban végzett munkájukról. Mivel ezek a beszámolók elsısorban a Társulási 
Tanács munkájáról szólnak, így a munkaszervezet tevékenységét bemutató jelen 
tájékoztatómat e beszámoló kiegészítésének szánom. 
 
Az Iroda 2008. évi tevékenységérıl szóló tájékoztatót a társulási megállapodásban és 
SZMSZ-ben szereplı feladatok figyelembe vételével, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 
Minisztérium által, a többcélú kistérségi társulások éves beszámolójának tartalmára 
összeállított szempontrendszer alapján készítettem el. 
Mivel a múlt évben, Izsó Gábor polgármester úr által beterjesztett beszámolóban ismertetett 
település-összetételben nem történt változás, ezért a Társulás tagjairól, megalakulás-átalakulás 
történéseirıl nem kívánok tájékoztatásomban kitérni. A teljességhez viszont hozzátartozik, 
hogy felsoroljam a munkaszervezet tevékenységét is döntıen meghatározó, Társulás által 
felvállalt feladatokat, valamint röviden megemlítsem az abban bekövetkezett fıbb 
változásokat. 
 
I. Felvállalt feladatok: 
 
A Társulás megalakulása óta több feladatot is felvállalt, amit az önkormányzatok a Társulás 
keretében közösen látnak el, illetve külön megállapodások alapján, egyes intézményeiken 
keresztül, mikrotársulásokban végeznek: 

- Területfejlesztési feladatok (10 település, a társulás saját munkaszervezetével látja el) 

- Belsı ellenırzés (10 település, a társulás saját munkaszervezetével látja el.) 

- Központi orvosi ügyelet (10 település, egységes feladat-ellátási szerzıdéssel két 
vállalkozó látja el, Békés, Mezıberény, Gyomaendrıd telephelyeken) 

- Hajléktalanok ellátása (10 település, a társulás szervezı tevékenységet végez, külön 
megállapodás kertében Békés város intézménye látja el) 

- Idısek szociális intézményi ellátása (10 település, a társulás szervezı tevékenységet 
végez, külön megállapodások keretében Gyomaendrıd és Mezıberény városok 
intézményei látják el) 

- Pedagógiai szakszolgálat: logopédia, gyógytestnevelés (10 település, a társulás szervezı 
tevékenységet végez, külön megállapodások keretében Békés, Gyomaendrıd és 
Mezıberény városok intézményei látják el). 2007-tıl a pályaválasztási tanácsadást is 
felvállalta a Társulás valamennyi településre vonatkozóan. 

- Közoktatási intézményfenntartó társulások mőködtetése (9 település, a társulás 
szervezı tevékenységet végez, 4 intézményfenntartó társulás jött eddig létre: 
Gyomaendrıd-Csárdaszállás-Hunya, Mezıberény-Bélmegyer, Békés-Tarhos, Murony-
Kamut (Az utóbbi két társulás 2008. július 1.-tıl egyesült.) 

- Gyermekjóléti alapellátás (6 település, a társulás szervezı tevékenységet végez, 2 
intézményi társulás keretében Gyomaendrıd és Mezıberény városok intézményei látják 
el) 
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- Családsegítı szolgálat (10 település, a társulás szervezı tevékenységet végez, 3 
intézményi társulás keretében Békés, Gyomaendrıd, Mezıberény városok intézményei 
látják el) 

- Jelzırendszeres házi segítségnyújtás (10+Kétsoprony) település, a társulás szervezı 
tevékenységet végez, intézményi társulás keretében Mezıberény város intézménye látja 
el) 

- Pszichiátriai betegek közösségi ellátása (10 település, a társulás szervezı tevékenységet 
végez, 2 intézményi társulás keretében Békés és Gyomaendrıd városok intézményei látják 
el) 

- Házi segítségnyújtási feladatok (9 település, a társulás szervezı tevékenységet végez, 3 
intézményi társulás keretében Békés, Gyomaendrıd, Mezıberény városok intézményei 
látják el) 

- Idısek nappali ellátása (9 település, a társulás szervezı tevékenységet végez, 3 
intézményi társulás keretében Békés, Gyomaendrıd, Mezıberény városok intézményei 

Ezek a feladatok 2008. január 1-jétıl annyiban módosultak, hogy a társulásból kiváló 
Gyomaendrıd város Hunya községgel, és az addig ellátott Csárdaszállás községgel együtt 
továbbra is ellátja a feladatot, de a szarvasi kistérség keretein belül. A Társulási Tanács 2007. 
év végi döntése alapján 2008. január 1-tıl kiegészültek a feladatok az alábbi 5 feladattal: 
- sportfeladatok közös ellátása 
- bőnmegelızési feladatok közös ellátása 
- mozgókönyvtári szolgáltatás (részt vevı települések: Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, 

Tarhos) 
- nevelési tanácsadás: Együttmőködı települések: Békés (Kamut, Murony, Tarhos), 

Mezıberény (Bélmegyer, Köröstarcsa) 
- szociális étkeztetés: 2 település részvételével, egy intézményi társulás útján: Békés 

(gesztor) – Tarhos 
Egyes felvállalt feladatokhoz kistérségi kiegészítı normatívát lehet igényelni, amelyet a 
Társulás tovább ad a feladatot ellátó tagönkormányzatoknak, ezzel is segítve munkájukat. 
Ilyen feladat az újonnan felvállaltak közül a mozgókönyvtári szolgáltatás és a nevelési 
tanácsadás. A szociális étkeztetésnél akkor lesz jogosult a Társulás a kistérségi kiegészítı 
normatívára, ha legalább 5 önkormányzat vesz részt a közös feladatellátásban.  
A kistérségi kiegészítı normatíva összegei a következık: 

− 2007.:  97 860 850 Ft 
− 2008.:  108 834 600 Ft 
− 2009. (igény): 116 990 800 Ft 

 
Bár nem az elmúlt év történéseihez tartozik, de azt érinti, ezért itt, a feladatellátásnál 
szeretném megemlíteni, hogy éves munkaterve szerint az Állami Számvevıszék 2009. 
március 3. – május 23. közötti idıszakban ellenırzést végzett a Társulásnál. Az ellenırzés 
keretében a Társulást megilletı 2008. évi kistérségi, normatív, kötött felhasználású 
támogatások igénylésének, elszámolásának és célszerinti felhasználásának ellenırzésére 
került sor. 
Jelentésében az ÁSZ ellenırzés megállapította, hogy a Társulás 1 872 000 Ft pótlólagos 
támogatásra jogosult, amelyet az ÁSZ jelentésnek az Országgyőlés által történı elfogadása 
után kaphat meg a Társulás.  
Az ÁSZ jelentés az ellenırzés összegzésében a pótlólagos támogatási jogosultság mellett 
megállapítja, hogy a Társulás 2008. évi normatív, kötött felhasználású állami támogatással 
való elszámolása adattartalmában megalapozott és megbízható. 
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II. Szakmai munkaszervezet (Békési Kistérségi Iroda) adatai: 
 
A Társulás jogszabályi kötelezettsége és saját társulási megállapodásának értelmében 
mőködésének és a Kistérségi Fejlesztési Tanács mőködésének biztosítására, a döntések 
végrehajtására, a feladatok koordinálására 2006. január 1-jével elkülönült munkaszervezetet 
hozott létre, amely két évig részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködött.  
Az elvégzett munka, a sikeres pályázatok, az egyre szaporodó, kistérségi szintő feladatok 
végrehajtása azt bizonyítja, hogy egyre többrétő feladatot kell a munkaszervezetnek ellátnia. 
Ezt felismerve a Társulási Tanács úgy döntött, hogy a munkaszervezetet – az addig részben 
önállóként gazdálkodó költségvetési intézményt – 2008. január 1-tıl önállóan gazdálkodó 
intézménnyé alakítja át. A megnövekedett feladatok végrehajtásához szükséges 
létszámemelésnek viszont korlátot szab a források szőkössége. A kistérségi határok 
módosulása miatt egy önkormányzattal csökkent a Társulás taglétszáma, így a belsı ellenırök 
létszámát is csökkenteni kellett 1 fıvel. 
 
1. Jogi forma:  

Önálló jogi személy. Teljes jogkörő, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv (2009. évtıl 
tevékenység jellege alapján közhatalmi, feladatellátási funkciója alapján önállóan mőködı 
és gazdálkodó költségvetési szerv) 

2. Tulajdonosi összetétel:  
A társulás által alapított költségvetési intézmény 

3. Szervezeti felépítés:  
Irodavezetı által közvetlenül irányított, csoporttagozódás nélküli szervezet. 

4. Létszám:  
− 1 fı térségmenedszer (irodavezetı) 
− 1 fı pályázati és közbeszerzési referens 
− 1 fı feladat-ellátási referens 
− 1 fı feladat-ellátási és pályázati referens 
− 3 fı belsı ellenır 

+ 2008. október 1-tıl egy évig: 
− 4 fı pályázati referens 

5. Elhelyezés: 
Az irányítási, szervezési feladatokat ellátó dolgozók (4+2 fı) a székhely település (Békés) 
Polgármesteri Hivatalában, 2006. évben, társulási forrásból kialakított, különálló 
irodaegységben (175 m²) végzik feladatukat. Rendelkezésre álló helyiségek: 

− 3 db iroda (15 m²/db) 
− 1 db, 28 fıt befogadó tanácskozóterem (35 m²) 
− 1 db elıtér (9,2 m²) 
− 1 db tároló (7,6 m²) 
− 1 db teakonyha (6,8 m²) 
− 1 db közlekedı (37,8 m²) 
− 2 db mosdó (4 m²) 
− 2 db WC (4 m²) 
− 1 db lépcsı elıtér (25,6 m²) 

A 3 fı belsı ellenır részére a kistérség két városának (Békés 2 fı, Mezıberény 1 fı) 
Polgármesteri Hivatala biztosít irodát és a munkavégzéshez szükséges irodai 
infrastruktúrát (telefon, fax, másoló, stb.). Két település (Köröstarcsa, Békés) biztosít 
helyet és irodai infrastruktúrát 2 fı pályázati referensnek. 
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6. Infrastrukturális helyzet: 
A munkaszervezet rendelkezik a feladat ellátásához szükséges eszközökkel: 

− 6 db asztali számítógép 
− 3 db hordozható számítógép 
− 5 db fekete-fehér nyomtató 
− 1 db színes nyomtató 
− 1 db nagy teljesítményő fénymásoló 
− 1 db szkenner 
− 1 db fax készülék 
− 3 db telefon 
− 1 db projektor 
− internet kapcsolat 

A belsı ellenırök 1-1 db hordozható számítógéppel és 1-1 db nyomtatóval rendelkeznek, 
egyéb irodai eszközöket az elhelyezést adó polgármesteri hivatalok biztosítanak részükre. 
 

7. A munkaszervezet költségvetése: 
2008. évi: 

a) bevételi elıirányzat: 37 180 e. Ft teljesítés: 32 675 e. Ft (87,88%) 
b) kiadási elıirányzat:  37 180 e. Ft teljesítés: 30 738 e. Ft (82,67%) 

 
2009. évi: 

a) bevételi elıirányzat: 42 824 e. Ft 
b) kiadási elıirányzat:  42 824 e. Ft 

 
III. A munkaszervezet társulási megállapodásban és SZMSZ-ben 
meghatározott feladatai, tevékenysége: 
 
Feladatok: 
 
a) elıkészíti a Tanács üléseit, döntéseit, elsısorban a területfejlesztési koncepciót, 

programot és az ebben foglaltak megvalósítását szolgáló projekteket; 
b) összegyőjti és további elıkészítésre 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 mőködı 
közigazgatási szervekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható 
források feltárása érdekében; 

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

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

meghatározott feladatokat; 
g) a kistérség szereplıitıl (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 szereplıinek (önkormányzatok, 
vállalkozások, civil szervezetek, intézmények, lakosság); 

i) információs adatbázisok létrehozása, mőködtetése, adatszolgáltatás; 
j) a Társulás által létrehozott intézmények mőködtetése, felügyelete; 
k) közös feladatellátással kapcsolatos szervezési, ügyviteli feladatok ellátása. 
l) a tagönkormányzatok és a Társulás belsı ellenırzési feladatainak ellátása 
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Tevékenység: 
 
1. Ülések elıkészítése, döntés-elıkészítési munka: 

Az Iroda alkalmazottai készítették elı a Társulási Tanács, a Közbeszerzési Bizottság, és a 
Civil Egyeztetı Fórum valamennyi ülését, azokra elıterjesztéseket készítettek, 
gondoskodtak az ülések jegyzıkönyveinek határidıben történı elkészítésérıl, 
továbbításáról, a meghozott határozatok érintettek felé történı kiküldésérıl. 
Társulási Tanács: 14 ülés 
Közbeszerzési. Bizottság: 3 ülés 
Civil Egyeztetı Fórum: 1 ülés 
Összesen: 18 ülés, 105 határozat 
 

2. Együttmőködés, kapcsolattartás értékelése: 
2008. évben is folyamatos volt a kapcsolattartás a különbözı területfejlesztésben érintett 
szervekkel, személyekkel, vállalkozókkal, civil szervezetekkel, érdekképviseleti 
szervezetekkel, államigazgatási-közigazgatási szervekkel, lakossággal. Ezek – a teljesség 
igénye nélkül – a következık voltak: 

− Kistérségi irodák, menedzserek, koordinátorok és tanácsadók (megyei, regionális) 
− Önkormányzati vezetık (polgármesterek, jegyzık, képviselık) 
− Békés Megyei Közigazgatási Hivatal 
− Békés Megyei Munkaügyi Központ és kirendeltségei 
− Békés Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Osztálya 
− Békés Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 
− Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatósága 
− Békési kistérség falugazdászai 
− DARFT munkaszervezete (DARFÜ Kht.) 
− VÁTI Regionális Irodája 
− MAG Zrt. 
− Dél-alföldi Regionális Közlekedésszervezési Iroda 
− Önkormányzati Minisztérium 
− Közmunka Tanács 
− Érdekképviseleti szervezetek (DATTE, KIFESZ, stb.) 
− Vállalkozók, civil szervezetek, lakosság 

A kapcsolatfelvételre elsısorban a projektek győjtése, forrásfeltárás, programkészítés, 
véleményeztetés és véleményezés, pályázatok készítése érdekében került sor. 
Az államigazgatási, közigazgatási szervekkel elsısorban a napi munkával kapcsolatos 
feladatok megbeszélése, konzultációk alkották a kapcsolatfelvétel döntı többségét. 
A vállalkozókkal, civil szervezetekkel, lakossággal való kapcsolat elsısorban a pályázati 
tanácsadás kategóriájába tartozott. Igen jelentıs volt a kistérségi szélessávú 
internethálózat kiépítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásánál a különbözı 
gazdálkodó szervezetekkel, hatóságokkal való együttmőködés is. 
Az Iroda dolgozói napi munkakapcsolatban állnak a Békési kistérségi koordinációs 
hálózat koordinátoraival, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetıjével, segítik 
egymás munkáját, rendszeresek e kollégákkal a személyes konzultációk, megbeszélések. 
A koordinátor kollégák heti rendszerességgel tartottak tájékoztatót, fogadóórát a 
munkaszervezet irodájában. 
A fent felsorolt szervezetekkel kapcsolatfelvételekre személyesen, telefonon, e-mailben, 
levélben került sor az alábbi számban: 

− önkormányzatok: 1769 alkalom 
− vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, lakosság: 508 alkalom 
− civil szervezetek: 33 alkalom 
− államigazgatási, közigazgatási szervek: 133 alkalom 
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A személyes kapcsolattartás egyik módja a különbözı 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.  
2008. évben 29 ilyen jellegő fórumon, konferencián, megbeszélésen vettek részt a 
munkaszervezet alkalmazottai. 
Az Iroda 2008. évi ügyiratforgalma: 

bejövı levél:    103 db 
kimenı levél:   216 db 
összesen:          319 db 

 
3. Fejlesztési elképzelések összehangolása: 

a) A Társulás pályázatot nyújtott be az „ÁROP 1.1.5 A leghátrányosabb helyzető 
kistérségek fejlesztési és együttmőködési kapacitásainak megerısítése” c. pályázati 
kiírásra. A pályázat elkészítéséhez, az adatlap kitöltéséhez szükséges volt a kistérség 
társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetének, a foglalkoztatottság alakulásának 
újbóli vizsgálata, ennek elemzése, amelyet az Iroda munkatársai végeztek el. A 
beadott pályázatunk támogatásban részesült, amelynek végrehajtását 2009 – 2010 
évben tervezzük. A begyőjtött adatokat, elemzést a tagtelepülések különbözı 
pályázatainál is fel tudtuk használni. 

b) A Társulás több olyan fejlesztési dokumentummal rendelkezik, amelyeket a Társulási 
Tanács, illetve a Kistérségi Fejlesztési Tanács korábban már elfogadott. A 2008. évi 
kistérségi határok változása miatt szükségessé vált egyes fejlesztési dokumentumok, 
tervek felülvizsgálata, átdolgozása. Az elızı pontban említett ÁROP projekt keretében 
az alábbi dokumentumok kerülnek 2009.-ben átdolgozásra: 

− Békési kistérség gazdaságfejlesztési helyzetértékelés, koncepció és 
gazdaságfejlesztési program  

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

Új program elkészítését is tervezzük (kistérségi környezetvédelmi program), szintén 
az ÁROP projekt keretében. A szakértıi szervezet kiválasztásában, az ajánlatkérés 
folyamatában, valamint a programkészítés koordinálásában az Iroda munkatársai 
vettek részt, illetve bonyolítják le. 
2008. évben a meglévı terveink közül a Békési Kistérség Közoktatási Intézkedési 
Tervének felülvizsgálatát, illetve átdolgozását végeztük el. Erre intézmények 
összevonása, illetve új intézményfenntartó társulások létrehozása miatt volt szükség. 
A különbözı, önkormányzatok, vállalkozók, civil szervezetek által beadandó 
pályázatok céljainak illeszkedését az elfogadott kistérségi stratégiai programokhoz a 
munkaszervezet dolgozói vizsgálják, gondoskodnak az igazolások, támogató 
nyilatkozatok kiadásáról. 

c) A Kistérségi Cselekvési Terv kidolgozásának folyamatát, illetve felülvizsgálatát, 
aktualizálását a 2007. évben elvégeztük. 2008. évben a Regionális Akcióterv 
véleményezésében vettünk részt. Két esetben (október 17.-én Orosházán, illetve 
november 6.-án Békésen rendezett fórumon) szakértı munkatársaink kifejtették 
véleményüket, megfogalmazták javaslataikat a tervezettel kapcsolatban. A 
véleményezési folyamat során szoros együttmőködés volt a munkaszervezet dolgozói, 
a Békési kistérség koordinációs hálózatának koordinátorai és a kistérség 
önkormányzatai között.  

d) A Központi és regionális pályázatok tervezeteire az NFÜ honlapján keresztül adtunk 
véleményt. Javaslataink elsısorban a kiírások egyszerősítésére, a részvételi feltételek 
egyértelmősítésére, esetleg enyhítésére vonatkoztak. A turisztikai pályázatoknál 
javasoltuk a gasztronómia rendezvények támogatásának erısítését. A KÖZOP IH 
kérésére véleményeztük a korábbi KIOP-os pályázatokat, azok végrehajthatóságát. 
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e) A Társulás 2008. évben 6 db pályázatot nyújtott be: 
1.) TU-DAL-3. „A Körösök hálójában” cím ő turisztikai marketingeszközök 
támogatása pályázat, beadás: 2008. 04. 18. 
Igényelt összeg: 2,997 millió Ft 
Önerı: 2,997 millió Ft 
Megítélt támogatás: 2,1 millió Ft 
Felhasznált támogatás: 2,077 millió Ft 
Tartalom: Békési Kistérség honlap létrehozása, turisztikai kiadványok készítése 
Eredmény: A 10 000 db turisztikai kiadvány megjelentetésével és a honlap 
létrehozásával növekedni fog a kistérség ismertsége, várhatóan nı az idelátogató 
vendégek száma és ezzel közvetve javul a kistérség gazdasági, foglalkoztatási helyzete 
is. A honlap elérhetısége: www.bekesikisterseg.hu  
2.) SPO-KTP-08-08-05-111 „Sportos nyár” címő Tematikus Kistérségi 
Sporttáborozási Program, beadás: 2008. 05. 15. 
Igényelt összeg: 0,6 millió Ft 
Önerı: 0,2 millió Ft 
Megítélt támogatás: 0,6 millió Ft 
Felhasznált támogatás: 0,6 millió Ft 
Tartalom: Sporttábor szervezése Békés, Doboz, Mezıberény településeken 
Eredmény: Civil szervezetek szervezésében 4 alkalommal, 1-1 héten át, összesen 98 fı 
részvételével rendeztek gyermekek részére sportfoglalkozásokat. 
3.) SPO-KSZE-08-08-05-63 „50 felett önfeledten” címő Szenior Sport - Aktív Élet 
- Egészségfejlesztı Program, beadás: 2008. 05. 15. 
Igényelt összeg: 0,3 millió Ft 
Önerı: 0,1 millió Ft 
Megítélt támogatás: 0,3 millió Ft 
Felhasznált támogatás: 0,3 millió Ft 
Tartalom: 50 év feletti korosztály számára foglalkoztató programok szervezése Békés, 
Bélmegyer, Kamut településeken 
Eredmény: Néptánc, mosolytréning, kézmőves foglalkozás, hajókirándulás, 
biciklitúra, kirándulás a szarvasi arborétumba, múzeumlátogatás került megrendezésre 
civil szervezet közremőködésével az idısebb korosztály számára. 
4.) SPO-KSZP-08-08-05-55 „Egy kis mozgás mindenkinek kell…” címő Komplex 
Kistérségi Szabadidısport Program, beadás: 2008. 05. 15. 
Igényelt összeg: 0,9 millió Ft 
Önerı: 0,309 millió Ft 
Megítélt támogatás: 0,9 millió Ft 
Felhasznált támogatás: 0,9 millió Ft 
Tartalom: a Kistérség településein élı lakosság sportprogramokba való bevonása, 
aktív részvétel biztosítása, versenyek szervezése 
Eredmény: Civil szervezetek bevonásával zajlottak le a rendezvények. Békésen két 
futóverseny (Fuss a nyárba, Madzagfalvi futás), Csárdaszálláson virtusvetélkedı, 
sportnap és nagypályás labdarugó torna, Dobozon, Köröstarcsán és Békésen kispályás 
labdarúgó torna került megrendezésre. 
5.) ÁROP 1.1.5. „Fejlesztési és együttmőködési kapacitás megerısítése” címő 
területfejlesztési célú pályázat: 2008. 10. 06. 
Igényelt összeg: 12,74 millió Ft 
Önerı: 0 Ft 
Megítélt támogatás: 12,27 millió Ft 
Felhasznált támogatás: folyamatban 
Tartalom: a Kistérség fejlesztési dokumentumainak átdolgozása, fejlesztési bizottság 
mőködtetése, tapasztalatcsere szervezése, 1 fı területfejlesztési munkatárs 
foglalkoztatása 1 éven át, oktatás szervezése fejlesztési bizottság tagjainak, 
eszközbeszerzés (1 db laptop) 
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Eredmény: Javul a Kistérségi Fejlesztési Tanács és a civil szervezetek, vállalkozók 
partnersége, megújulnak a kistérségi fejlesztési dokumentumok, tapasztalatcserékkel, 
oktatással bıvül a programban résztvevık területfejlesztési ismerete, felelıs 
munkatárs foglalkoztatásával javul a kistérségi szereplık együttmőködésének 
koordinációja. 
6.) 2008/10 Közmunka program – téli, beadás: 2008. 11. 21. 
Igényelt összeg: 24,294 millió Ft 
Önerı: 0,834 millió Ft 
Megítélt támogatás: 0 Ft 
Felhasznált támogatás: - 
Tartalom: 98 fı 2 hónapig tartó foglalkoztatása (2008. 12. 15. – 2009. 02. 14.), napi 8 
órában, a kistérség 7 településén 
Eredmény: A pályázat nem nyert támogatást. 

 
Ezen kívül – a tájékoztató elkészítéséig, 2009. évben – még 2 pályázat beadásáról döntött a 
Társulási Tanács. Egyik a „Szomszédolunk avagy Körös-körül Kistérségi Fesztivál” 
megrendezése, amely 1 000 000 Ft támogatásban részesült (100%-os támogatás), másik a 
„Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása” c. pályázat, amely 399 999 Ft támogatásban 
részesült (90%-os támogatás). E projektek megvalósítása folyamatban van. 
Összesítve: 

2008-2009. évben beadott pályázatok 
Igényelt 

támogatás 
(millió Ft) 

Megítélt 
támogatás 
(millió Ft) 

1. „A Körösök hálójában” turisztikai eszk. fejl., 2008. 2,997 2,1 
2. Kistérségi Sporttáborozási Program, 2008. 0,6 0,6 
3. Szenoirsport-Aktív Élet-Egészségfejlesztı Program, 
2008. 0,3 0,3 
4. Kistérségi Szabadidısport Program, 2008. 0,9 0,9 
5. „Fejlesztési és együttmőködési kapacitás 
megerısítése” területfejlesztési program, 2008 12,74 12,27 
6. 2008/10 Közmunka program – téli, 2008. 24,294 Nem nyert 
7. Körös-körül Kistérségi Fesztivál, 2009. 1,0 1,0 
8. Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása 0,4 0,4 
ÖSSZESEN (8 db-ból 7 db nyert, 87,5 %): 43,231 17,57 

(40,6 %) 

 
4. Beruházás: 

A Társulás szélessávú internet-hálózat kialakítására nyert 2006. évben 250 millió Ft-os 
EU-s támogatást (GVOP-4.4.2.). A beruházás összértéke 333 millió Ft. A beruházás 
átadási határideje a közbeszerzési eljárás elhúzódása, az építési engedélyek késése és 
mőszaki tartalom módosítása miatt többször módosult. A mőszaki átadás-átvétel 2008. 
július 22-én megtörtént, a pénzügyi elszámolást július 31-én benyújtottuk, amelyet kisebb 
módosítással elfogadtak. A hálózat számos lehetıséget nyit meg a kistérség 
önkormányzatai és intézményei számára a korszerő ügyintézés terén, illetve a jelenlegi 
legkorszerőbb technológia alkalmazása miatt több komfortot nyújt az internetezés 
területén a kistérség lakossága felé is. A tájékoztatóm ismertetésének idıpontjában már 
beindult a lakossági szolgáltatás is. 

 
5. Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése: 

A Társulás a magas munkanélküli rátával rendelkezı (leghátrányosabb) kistérségben a 
pályázatok által nyújtott támogatások útján próbál segítséget nyújtani a hátrányos 
helyzetben lévı munkanélküliek részére. Ez 2007. évben sikeres volt (72 fı, 6 hónap, 33,4 
millió Ft támogatás), sajnos a 2008. évi megvalósításra beadott 2 db 
közmunkapályázatunk egyike sem részesült támogatásban. A Kistérségi Iroda 2008. 
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október 1.-tıl szerzıdést kötött a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal 4 fı, 8+4 
hónapos foglalkoztatására. A Munkaügyi Központ 100%-os bértámogatással hozzájárul 4 
fı pályázatíró munkatárs 8 hónapos kistérségi foglalkoztatásához, azzal a feltétellel, hogy 
a Társulás munkaszervezete a támogatás lejárta után további 4 hónapig saját költségén 
tovább foglalkoztatja a munkatársakat. Ezzel egyrészt munkahelyet teremtettünk 4 fı 
részére, másrészt a pályázatírók munkájuk során segítséget nyújtottak a kistérség 
önkormányzatainak, vállalkozóinak, civil szervezeteinek pályázataik benyújtásában, 
végrehajtásában. 
 

6. Hazai és nemzetközi együttmőködés: 
A Társulásnak nincs nemzetközi kapcsolata. A tagönkormányzatok a testvér-települési 
kapcsolatok ápolásával több országban lévı önkormányzatokkal is szoros együttmőködést 
ápolnak. A hazai kistérségi együttmőködések elsısorban a szomszédos kistérségekkel 
alakultak ki. Pl.: A Társulási Tanács 2007. évben együttmőködési megállapodást kötött a 
szomszédos Szarvasi Kistérség Többcélú Társulásával. Az együttmőködés fı célja a 
fejlesztési elképzelések egyeztetése, a közös fejlesztések és feladatok összehangolása. 
2008. május 23.-án a két kistérség Társulási Tanácsa együttes ülést tartott, ahol 
kölcsönösen tájékoztatták egymást az eddig elért eredményekrıl, illetve a fejlesztési 
elképzeléseikrıl. 
A munkaszervezet tagjai folyamatos kapcsolatban állnak elsısorban a Békés megyei, de a 
dél-alföldi régió többi kistérségi munkaszervezetével is. 
 

7. Fogadóórák tapasztalatai: 
A munkaszervezet tagjai a teljes munkaidejük alatt fogadják az érdeklıdı vállalkozókat, 
civil szervezeteket, lakosságot, önkormányzatokat. Hetente egy alkalommal kistérség 
koordinációs hálózatának koordinátorai is tartottak fogadóórát a munkaszervezet 
irodájában. Az ügyfelek elsısorban pályázati lehetıségek után érdeklıdtek, megjelent 
pályázati felhívásokkal kapcsolatos kérdésekkel keresték fel a munkatársakat, illetve 
segítséget, tanácsot kértek pályázataik megírásához. A vállalkozók és a lakossági ügyfelek 
egy része felvilágosítást kért a kistérségi fejlesztési programokról, fejlesztési 
elképzelésekrıl. Október 1-tıl, a pályázati referensek munkába állásával ezt a feladatot 
intenzívebben tudtuk ellátni. 

 
V. Aktuális változások, jövıbeni elképzelések: 
 
1. Személyi változások: 

A Társulás legfıbb döntéshozó szerve a polgármesterek alkotta Társulási Tanács, 
amelynek elnöke Békés város polgármestere volt. Elnökhelyettesek: Cservenák Pál 
Miklós, Mezıberény polgármestere és Várfi András, Gyomaendrıd polgármestere volt. A 
kiválások után az elnökhelyettesek száma 1 fıre csökkent. Cservenák Pál Miklós társulási 
elnökhelyettes a Társulási Tanács 2008. június 11-i ülésén valamennyi, Társulásban viselt 
tisztségérıl – így az elnökhelyettesi tisztségrıl is – lemondott. Helyette, a 2008. 
szeptember 9-i ülésen, a Társulási Tanács titkos szavazással Simon István Tamást, Doboz 
nagyközség polgármesterét választotta meg társulási elnökhelyettesnek. A Társulási 
Tanács 2009. február 10-i ülésén Izsó Gábor társulási elnök – egyéb, megnövekedett 
feladataira való hivatkozással – lemondott tisztségérıl, az elnöki feladatok ellátását 
idılegesen az elnökhelyettes vette át. A Társulási Tanács 2009. márciusi ülésén új elnököt 
választott Simon István Tamás, Doboz polgármestere személyében, elnökhelyettesnek 
Izsó Gábort választották meg szintén ezen az ülésen. 
 
A Békési Kistérségi Iroda létszáma 2007. évben 8 fı volt, amely 2008. január 1-tıl – 
Gyomaendrıd és Hunya kiválása okozta feladatcsökkenés miatt (belsı ellenırzés) – 7 fıre 
csökkent. Az Iroda személyi összetételében is történt változás az elmúlt évben: 
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− Dr. Csarnai Judit jogi referens közalkalmazotti jogviszonya a Békési Polgármesteri 
Hivatalhoz 2008. április 14-ével történı áthelyezése miatt megszőnt, helyette 
2008. július 1-jei idıponttal Csibor Géza pályázati és feladat-ellátási referens 
került alkalmazásra. 

− Bereczki Ivett, Mezıberényben dolgozó belsı ellenır közalkalmazotti jogviszonya, 
szintén áthelyezéssel (Mezıberényi Polgármesteri Hivatal) 2008. június 30-án 
megszőnt, helyette 2008. augusztus 18-tól Tarné Marosvölgyi Anita látja el ezt a 
feladatot. 

− Balog István irodavezetı határozott idejő vezetıi megbízása 2007. december 31-én 
járt le, ezért a Tanács pályázatot írt ki az irodavezetıi beosztás betöltésére. A 
felhívásra 20 fı adta be pályázatát, amelybıl 13 db volt érvényes. A 2007. 
november 30-i társulási ülésen nem született többségi döntés, így a Tanács 
eredménytelenné nyilvánította a pályázatot és új felhívást írt ki. Az újabb döntésig 
továbbra is Balog Istvánt bízta meg az irodavezetıi feladatok ellátásával. 
Az újabb felhívásra 10 fı adta be pályázatát, amelybıl 6 db volt érvényes. A 2008. 
február 12-i társulási ülésen ismételten nem született többségi döntés és a Tanács 
újból eredménytelenné nyilvánította a pályázatot. A Tanács az ismételt pályázat 
kiírásáig, maximum egy évig Balog Istvánt bízta meg a vezetıi feladattal. 
2008. december 16-i ülésén a Társulási Tanács ismételten kiírta az irodavezetıi 
pályázatot. A Tanács tagjai a 2009. február 10-i zárt ülésen bírálták el a beérkezett 
pályázatokat. A beérkezett 14 db pályázat közül 6 db volt érvényes, értékelhetı. A 
Társulási Tanács egyhangú szavazással az eddigi irodavezetı, Balog István 
pályázatát fogadta el és bízta meg határozatlan idıre a Békési Kistérségi Iroda 
vezetésével. 

− Amint már a IV/5. pontban már megemlítettem 2008. október 1-tıl 4 fı pályázatíró 
állt munkába, akik közül 2 fı az Irodánál, 1 fı a békési Polgármesteri Hivatalban, 
1 fı pedig a köröstarcsai Polgármesteri Hivatalban végezte munkáját egy éven 
keresztül. 

 
2. Mőködési kilátások, tervek: 

A Társulás, illetve a munkaszervezet mőködését az általános normatív támogatás, a 
munkaszervezet mőködésére adott NFGM támogatás, a társulás tagönkormányzatai által 
befizetett tagdíjak, valamint saját mőködési bevételek biztosították. Ezek a bevételek 
fedezték a 2008. évi mőködési kiadásokat. A fejlesztési elképzelések megvalósításához 
szükséges forrásokat (pályázati támogatás, EU önerı, tagönkormányzatok által biztosított 
önerı) éves költségvetésében tervezte meg a Társulási Tanács. Pl.: A 2008. évi társulási 
költségvetésben tételesen szerepelt a szélessávú internet-hálózat kialakításának költségei, 
illetve ennek fedezetéül szolgáló bevételek forrásai.  
A különbözı központi közigazgatási szervekhez küldött tájékoztatóinkban, 
beszámolóinkban korábban is említettük, hogy tagdíjak nagyobb mérvő emelésének határt 
szab a tagönkormányzatok terhelhetısége, az állami normatíva összege nem emelkedik, 
sıt csökken, az egyéb mőködési normatívák (pl. belsı ellenırzés) az intézmény-
összevonások miatt csökkennek, holott az elvégzendı munka mennyisége nem csökken, 
hanem nı. A feladatok minél hatékonyabb, szakszerőbb ellátása érdekében arra lenne 
szükség, hogy a többcélú társulások munkaszervezeteinek létszámát – ésszerő határok 
között – szakmailag jól felkészült szakemberekkel növeljük. A jelenlegi finanszírozási 
lehetıségek ismeretében erre nincs reális lehetıség és ez sajnos elıbb-utóbb a kistérségi 
fejlesztések, a közös feladatellátás színvonalának csökkenéséhez vezethetnek. (Ezt a 
munkatársak folyamatos képzésével, a szakmai ismeretük bıvítésével kívánjuk 
megelızni.) 
Többször javasoltuk, hogy a jövıben a kistérségi normatívák megállapításakor a 
mőködésre szolgáló általános normatíva minimális összegét emeljék meg, illetve a 
településszámon és lakosságszámon kívül vegyék figyelembe a közösen ellátott 
közfeladatok számát, fajtáját is. Javaslatainkat mindeddig nem vették figyelembe, és a 
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központi költségvetés jövı évi helyzetérıl szóló híradásokat tekintve, nem is sok 
reményünk lehet erre. 
 
Terveink között szerepel az Iroda gazdálkodási, számviteli feladatainak önálló ellátása, az 
ehhez szükséges feltételek megteremtése. 
 
Az Iroda alapvetı feladata továbbra is, hogy maradéktalanul elvégezze Társulás döntés-
elıkészítési, koordinálási, adminisztratív feladatait. Az Iroda munkatársai készítik elı a 
Tanács üléseit, pályázatfigyelést végeznek, megírják a Tanács által benyújtandó 
pályázatokat, menedzselik, koordinálják a megnyert projekteket, végzik a Társulás 
munkájával kapcsolatos szervezési, ügyviteli feladatokat.  
Ezeket a feladatokat – függetlenül az elıbbiekben jelzett problémáktól – továbbra is a 
tılünk telhetı legpontosabb, legszakszerőbb, legmagasabb színvonalon kívánjuk ellátni és 
ehhez kérjük a tagönkormányzatok Képviselı-testületeinek segítségét is! 

 
 
Békés, 2009. szeptember 11. 
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