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Tárgy:  Beszámoló a Békési Kistérségi 
Társulás munkájáról 

Sorszám: III/5. 

Elıkészítette: Balog István irodavezetı Döntéshozatal módja: 
Egyszerő szótöbbség 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

Elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2008. szeptember 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény 
6. § (3) bekezdése elıírja, hogy a társulási tanács tagjai kötelesek beszámolni képviselı-
testületeiknek a társulási tanácsban végzett munkájukról. Jelen beszámolómmal ennek a 
kötelezettségemnek teszek eleget. 
Legutóbb az 2007 október 31.-i képviselıtestületi ülésen számoltam be a Társulásban végzett 
munkámról, ezért jelen beszámolóm az azóta eltelt idıszakot öleli fel. 
 
I. Településösszetétel változás: 
 
A 244/2003 (XII. 18.) Korm. rendelet 2004. január 1-vel létrehozta, Békés székhellyel, a 
3407. sz. békési statisztikai kistérséget 10 település részvételével, amelyek a következık: 

1. Békés 2. Bélmegyer 
3. Csárdaszállás 4. Gyomaendrıd 
5. Hunya 6. Kamut 
7. Köröstarcsa 8. Mezıberény 
9. Murony 10. Tarhos 

A lakosság száma az alapításkor: 58 162 fı 
 
A békési kistérség települései közül Gyomaendrıd és Hunya már 2007. év elején jelezte, hogy 
a jövıben a szarvasi kistérségbe kíván tartozni, Doboz önkormányzata viszont úgy határozott, 
hogy a békési kistérség tagja kíván lenni. Ezt a szándékukat jelezték az illetékes kormányzati 
szervek és az érintett kistérségek Társulási Tanácsai felé is. 
Az országgyőlés a települések kezdeményezésének helyt adott és a 2007. szeptember 25.-én 
hatályba lépett 2007. CVII. tv.-ben megváltoztatta a békési kistérségi határokat, így a 
kistérség településszáma eggyel, a lakosságszáma a 2004. évi lakosságszámhoz képest 12 782 
fıvel csökkent. 
A kistérségi határok változását 2008. január 1.-vel követte a Társulás tagösszetételének 
változása is. (9 település, 45 380 lakos) 
 
Ezek a változások a felvállalt feladatok ellátásában is változást okoztak. 
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II. Feladatok ellátása: 
 
A Társulás megalakulása óta felvállalt azon feladatait, amelyeket az önkormányzatok a 
Társulás keretében közösen látnak el, illetve külön megállapodások alapján, egyes 
intézményeiken keresztül, mikrotársulásokban végeznek az elızı évi beszámolómban 
felsoroltam (13 db). Ezek a feladatok a Társulási Tanács elmúlt év végi döntése alapján 2008. 
január 1.-tıl kiegészült az alábbi 5 feladattal: 

1. sport feladatok közös ellátása 
2. bőnmegelızési feladatok közös ellátása 
3. mozgókönyvtári szolgáltatás (részt vevı települések: Bélmegyer, Csárdaszállás, 
Kamut, Tarhos) 
4. nevelési tanácsadás: Együttmőködı települések: 

− Békés (Kamut, Murony, Tarhos) 
− Mezıberény (Bélmegyer, Köröstarcsa) 

5. 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 (tényleges) 
− 2008.: 108 657 600 Ft (igény) 

A feladatok növekedésével, illetve a feltételek változásával az igényelhetı normatíva összege 
is nıtt, annak ellenére, hogy Gyomaendrıd és Hunya kivált és Csárdaszállás a közoktatási és 
szociális feladatainak ellátásával a kiváló önkormányzatok intézményi társulásánál maradt, 
így a település után járó kistérségi normatívát ez évtıl a szarvasi kistérség igényelheti meg. 
Doboz nagyközség a csatlakozása után csak a területfejlesztési és a belsı ellenıri feladatok 
ellátásában vesz részt, egyéb feladatait vagy önállóan, vagy a békéscsabai kistérségi társulás 
közremőködésével látja el. 
 
III. Társulási Tanács  
 
A Társulás legfıbb döntéshozó szerve a polgármesterek alkotta Társulási Tanács, amelynek 
elnöke Békés város polgármestere. Elnökhelyettesek: Cservenák Pál Miklós, Mezıberény 
polgármestere és Várfi András, Gyomaendrıd polgármestere. 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 javaslatomra, titkos szavazással Simon István Tamást, Doboz nagyközség 
polgármesterét választotta meg társulási elnökhelyettesnek. 
 
A Tanács a legutóbbi beszámolóm idıpontjától számítva 14 alkalommal ülésezett. A 
szokásosnál gyakoribb ülésezést az indokolta, hogy a szélessávú internet beruházással 
kapcsolatban többször kellett sürgısen olyan döntést hozni, amely a Tanács hatáskörébe 
tartozott. 
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A 14 ülésen összesen 120 határozatot hozott a Tanács a következı témacsoportokban: 
− ügyrendi kérdések: 23 db 
− mőködéssel (társ. megállapodás, alapító okirat, SZMSZ) kapcsolatos: 10 db 
− gazdálkodással kapcsolatos: 14 db 
− társulási költségvetéssel (tervezés, módosítás, beszámoló) kapcsolatos: 5 db 
− társulási pályázatokkal kapcsolatos: 11 db 
− közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos: 11 db 
− beruházással kapcsolatos: 5 db 
− területfejlesztéssel kapcsolatos: 2 db 
− közoktatási feladatokkal kapcsolatos: 2 db 
− szociális feladatokkal kapcsolatos: 1 db 
− belsı ellenırzéssel kapcsolatos: 2 db 
− egyéb, felvállalt feladatokkal kapcsolatos: 3 db 
− egyéb (ebbıl 24 db irodavezetıi pályázathoz kapcsolódó döntés) 31 db 

 
A Tanács a határozatait – kevés kivételtıl eltekintve – egyhangú döntéssel hozta meg. 
 
IV. Munkaszervezet 
 
A Társulás döntés-elıkészítési, koordinálási, adminisztratív feladatait továbbra is az 
elkülönült munkaszervezet, a Békési Kistérségi Iroda látja el. 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. Az Iroda állományába tartoznak a 
belsı ellenırök, akik a tagönkormányzatok igényei szerint összeállított és a Tanács által 
jóváhagyott éves ellenırzési terv szerint végzik munkájukat az önkormányzatok hivatalaiban 
és intézményeinél. 
 
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 a beszámolási idıszakban: 

− Dr. Csarnai Judit jogi referens közalkalmazotti jogviszonya a Békési Polgármesteri 
Hivatalhoz 2008 április 14.-ével történı áthelyezése miatt megszőnt, helyette 2008. 
július 1.-i 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.-ától 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. 
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V. Pályázatok: 
 
A beszámolási idıszakban 5 db pályázatot adott be a Társulás, többnyire jó eredménnyel. 
Sajnos a legnagyobb, több mint 100 fı foglalkoztatására irányuló közmunka pályázatunk 
forráshiány miatt elutasításra került. (Csak a 33 legelmaradottabb kistérségbıl beadott 
pályázatok részesültek támogatásban.) 
 

Pályázat megnevezése, beadás ideje 
Igényelt 

támogatás 
(millió Ft) 

Megítélt 
támogatás 
(millió Ft) 

1. Kistérségi közmunkaprogram (téli-tavaszi), 2007. 40,348 

Forráshiány 
miatt 

elutasítva 
2. Kistérségi Sporttáborozási Program, 2008. 0,6 0,6 
3. Szeniorsport-Aktív Élet-Egészségfejlesztı Program, 
2008. 0,3 0,3 
4. Kistérségi Szabadidısport Program, 2008. 0,9 0,9 
5. Turisztikai marketing eszközök fejlesztése, 2008. 2,997 2,1 

ÖSSZESEN (5 db-ból 4 db nyert): 45,145 3,9 
 
A 4 db nyertes projektbıl a három sport program lezárult, a turisztikai projekt a 
szerzıdéskötés stádiumában van. A projekteket a Kistérségi Iroda koordinálta, illetve a 
turisztikai projektet menedzseli, valamint valamennyi projekt pénzügyi elszámolását 
lebonyolítja. 
 
Nyertes projektek tartalma: 
 
Kistérségi Sporttáborozási Program: Civil szervezetek közremőködésével zajlott a program. 
Békésen, Dobozon és Mezıberényben 4 alkalommal, 1-1 héten át, összesen 98 fı 
részvételével rendeztek gyermekek részére sportfoglalkozásokat a szervezık. 
Kistérségi Szabadidısport Program: Szintén 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 labdarugó torna került megrendezésre. A rendezvényeken szinte valamennyi 
kistérségi településrıl voltak résztvevık. 
Szeniorsport-Aktív Élet-Egészségfejlesztı Program: Lebonyolítása szintén civil szervezet 
közremőködésével történt. Három település (Békés, Bélmegyer, Kamut) részvételével 
kerültek megrendezésre a programok, amelyeken az 50 éven felüli lakosok vettek részt. 
(Néptánc, mosolytréning, kézmőves foglalkozás, hajókirándulás, biciklitúra, kirándulás a 
szarvasi arborétumba, múzeumlátogatás, stb.) 
Turisztikai marketing eszközök fejlesztése: A támogatást 10 000 db, elsısorban turisztikai 
célokat szolgáló, 4 nyelvő, nyomtatott kiadvány készítésére és kistérségi honlap létrehozására 
kívánjuk felhasználni. 
A nyomtatott kiadványban a kistérség települései településenként 2 oldalon bemutatkozhatnak 
a jellemzı kulturális örökséggel, hagyománnyal vagy valamilyen eseménnyel, programmal, 
amelyek a település bemutatása szempontjából fontosak, jellemzıek. A leírás mellett az 
illusztráláshoz színes, aktuális fényképeket kívánunk felhasználni. 
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Elıkészítés alatt álló pályázat: 
 
A Társulási Tanács a 2008. augusztus 26.-i ülésén döntött az ÁROP-1.1.5/C jelő, 
„Leghátrányosabb helyzető kistérségek fejlesztési és együttmőködési kapacitásainak 
megerısítése” c. pályázat beadásáról. A pályázaton 12 750 e. Ft nyerhetı el (önerı nem 
szükséges), amelybıl elsısorban a már meglévı kistérségi fejlesztési programok 
aktualizálását, átdolgozását kívánjuk megoldani. Erre a település-összetétel változás miatt van 
szükség, mivel a kistérségbıl beadandó pályázatok többségénél feltételül szabják ma 
kistérségi programokkal való egyezést. El szeretnénk készíttetni egy kistérségi 
környezetvédelmi programot is. Ezen kívül a pályázati kiírás szerint pályázatírói, -kezelıi 
képzés lebonyolítására, tapasztalatcserére, illetve 1 fı – e program végrehajtásával foglalkozó 
– szakember bérének és járulékainak visszatérítésére nyílik lehetıség. 
 
VI. Fejlesztés, 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.-ével benyújtottuk. Jelenleg hiánypótló munkák, 
eljárások folynak, illetve a jogerıs használatbavételi engedélyre várunk. Ezek után adjuk át az 
elkészült hálózatot mőködtetésre szakmai partnerünknek, az Antenna Hungária Zrt.-nek. 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. 
 
Kérem beszámolóm szíves elfogadását! 
 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete, Izsó Gábor polgármesternek, 
mint a többcélú Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elnökének a Társulás 
tevékenységérıl szóló beszámolóját elfogadja. 

Határid ı: azonnal 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2008. szeptember 21. 

 

Izsó Gábor 
polgármester 

..................................... 
Jogi ellenjegyzı 

..................................... 
Pénzügyi ellenjegyzı 

 
 


