
SSS ZZZ EEE GGG HHH AAA LLL OOO MMM    KKK III SSS TTT ÉÉÉ RRR SSS ÉÉÉ GGG    TTT ÖÖÖ BBB BBB CCC ÉÉÉ LLL ÚÚÚ    TTT ÁÁÁ RRR SSS UUU LLL ÁÁÁ SSS    

5520 Szeghalom, Szabadság tér 10-12. 

Tel/Fax: 66/470-380 

e-mail:szeghalom.kisterseg@gmail.com 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr ! 

 Tisztelt Képviselő Testület ! 

Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 2012. október 18-án megtartott 
Társulási Tanácsülésen született döntés értelmében a Társulást alkotó 
tagönkormányzatoknak dönteniük kell a társulásban történő további 
együttműködésről.  

Döntésük meghozatalához az alábbi tájékoztatást adom: 

Magyarország Alaptörvényének értelmében az un. sarkalatos törvények 
közül a 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól 
(Mhötv.) 157. § c) pontja alapján a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény 2013. január 1. napjától 
hatályát veszti. Az Mhötv. 146. § (1) bekezdése alapján a törvény hatályba 
lépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-
testületek felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően 
módosítják e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül, azaz 
legkésőbb 2013. június 30-ig. 

2013-tól megszűnik a települések társulási kötelezettsége, a megmaradó 
kapcsolat az önkormányzatok társulási szabadságán alapul. 

Az új szabályozás értelmében konkrét módon meghatározásra kerültek a 
helyi önkormányzatok részére kötelező feladatok. A felsorolás nem az összes 
feladatot tartalmazza, mivel más ágazati törvények is előírhatnak kötelező 
feladat ellátást. A feladatok ellátására létrehozható önkéntes társulás, mely 
azonban már nem feltétlenül kistérségi szinten működik.  

Ezek alapján Szeghalom Kistérség Többcélú társulás az alábbi döntést 
hozta: 
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Jegyzőkönyvi kivonat, 

mely készült a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 

2012. október 02-án megtartott Társulási Tanácsülésről 
 

A Társulási Tanács egyhangúan – 9 igen szavazattal – az alábbi határozatot 

hozta 

100/2012 ( X.18.) számú Határozat 
 
I. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 
Kistérségi Társulás további együtt működését javasolja a Társulást 
alkotó települési tag önkormányzatoknak. 

II. Elsődleges feladatként a belső ellenőri feladatok ellátását; 
folyamatban lévő illetve le nem zárt pályázatok menedzsmentjét; 
pályázatfigyelési, pályázatírási és projektmenedzseri feladatok 
ellátását; terület- és térségfejlesztési feladatok ellátását; (figyelembe 
véve az időközbeni jogszabályi változások előírásait) javasolja 
meghatározni. 

III. A társulási megállapodást a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
IV. fejezetében foglalt feltételeknek megfelelően és a települési 
önkormányzatok feladat ellátási - ennek finanszírozását is tartalmazó 
- igényeinek figyelembe vételével módosítani kell 2013. július 1-ig. 

IV. A Tanács felkéri a települési önkormányzatok polgármestereit, 
hogy terjesszék a helyi képviselő-testületek elé a Társulás további 
együttműködésére vonatkozó javaslatot és döntésükről – a képviselő-
testületi határozat megküldésével – értesítsék a Társulást 
2012.november 10-ig. 
 
Határidő: azonnali 
Felelős: Bere Károly-társulás elnöke 
             Balog Károlyné- kistérségi irodavezető 

 
Szeghalom, 2012. október 24. 

 

A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által jelenleg ellátott feladatokat az 1. 

számú melléklet tartalmazza. 
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Előzetes áttekintés alapján a többcélú, Szeghalom Kistérségi Társulást át lehet 

alakítani és tovább lehet működtetni az Mhötv- ben foglaltaknak megfelelően. 

Azonban meg kell találni azokat a feladatokat, melyeket társulási formában 

gazdaságosabban hatékonyabban lehet ellátni.  

Figyelembe véve azonban azt, hogy a kistérségi kiegészítő állami normatíva 

2013. január 01-től megszűnik. Ez alapján válik kérdésessé a kistérségi iroda 

további működése is, mivel a kistérségi kiegészítő normatíva megszűnése miatt 

közel 20 millió forint forrás kerül elvonásra, mely eddig a működtetés költségét 

fedezte.  

Belügyminisztériumi állásfoglalás alapján, mely az Mhötv. rendelkezéseit 

értelmezi, a Társulás 2013. január 01-tól nem működtethet önálló 

munkaszervezetet, hanem valamely önkormányzatnak – eltérő megállapodás 

hiányában a társulás székhelyének önkormányzat – polgármesteri hivatala látja 

el a munkaszervezeti feladatokat.  

Abban az esetben, ha nem születik újabb jogi szabályozás, akkor arra kell 

készülni, hogy az irodát 2013. január 01-ei hatállyal meg kell szüntetni.  

 

Amennyiben a Társulás úgy dönt, hogy a társulást átalakítja és tovább 

működteti, akkor arról is dönteni kell, hogy munkaszervezeti feladatokat, mely 

hivatal végzi. Erre vonatkozóan a Társulás Tanács felkérte a 101/2012 (X.18) 

számú határozatával Szeghalom Város Önkormányzatát az ügyviteli feladatok 

2013. január 01-től történő ellátásra, melyről Szeghalom Város képviselő 

testülete a soron következő testületi ülésén hoz döntést. 

 

A képviselő testületnek az 1.számú mellékletben foglaltak alapján kell 

eldönteniük melyek azok a feladatok, melyben a továbbiakban is együtt 

kívánnak működni a Társulást alkotó településekkel. 
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A fentiek alapján kérem, döntsenek a következő határozati javaslatról: 

 

Határozati Javaslat: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon 

szándékát, hogy továbbra is együtt kíván működni a következő Társulásban 

ellátott feladatokban: 

- 

- 

- 

Képviselő testület felkéri a polgármesterét, hogy a szándéknyilatkozatot 

tartalmazó határozatot 2012. november 10-ig küldje meg a Szeghalom 

Kistérség Többcélú Társulás Részére. 

 

Határidő: 2012. november 10. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Szeghalom, 2012. október 24. 

 

         Balog Károlyné  

         Kistérségi irodavezető 
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         1.számú melléklet 

Társulási megállapodásban rögzített feladatok 

(1) területfejlesztés,  
a) kistérség- fejlesztés program tervek elkészítése,  
b) kistérségi pályázatok készítése,  
c) pályázatok, támogatási igények összehangolása,  
d) turizmus fejlesztés  
e) infrastruktúra kiépítése, fejlesztésében közreműködés.  
f) külföldi kistérségekkel nemzetközi kapcsolat létesítése 

(2) szociális alap- és szakosított ellátás (Intézményi keretek közt) 
a) szociális és gyermekjóléti  szakszolgáltatások 
 b) személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátás 
 c) gyermekjóléti alapellátás 

 (3) egészségügyi feladatok 
a) háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálat közös, vagy egyeztetett 

fenntartása,  
b) a háziorvosi ügyelet kistérségi szintű ellátása  
c) szervezői tevékenységgel segíteni a kistérségben működő 

intézményfenntartó társulások jogszabályokban meghatározott szintű 
feladatellátását.  

(4) gyermek- és ifjúságvédelem,  
(5) közoktatás  

a) pedagógiai szakmai szolgáltatás-tehetséggondozás 
b) pedagógiai szakszolgálat működtetése,  
c) pályaválasztási tanácsadás 
d) szervezői tevékenységgel segíteni a kistérségben működő közoktatási  

 intézményfenntartó  társulások jogszabályokban  meghatározott szintű  
feladatellátását 

(6) közművelődés  
a) mozgókönyvtári feladatok ellátása 

(7) település- és területrendezési, műemlékvédelmi feladatok,  
a)   a térség múltjának és hagyományainak feltárása, ápolása,  
b) környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés 
c) kommunális szolgáltatások és energiaellátás 

(8) szolgáltatás-szervezési feladtok,  
a) pályázatfigyelés 
b) tourinform iroda létrehozása működtetése 
c) térségi/települési eseménynaptár összeállítása,  
d) kistérségi rendezvények megszervezése,  
e) turizmus fejlesztés 

 (9) pénzügyi, gazdasági, ellenőrzési feladatok.  
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     a) belső ellenőrzés 
     b) ingatlan-és vagyongazdálkodás 
     c) gazdaság fejlesztés 
 
Társulás pályázatai és az ehhez kapcsolódó kötelezettségek 

 
1.) ÁROP 1.1.5-08/C/B-2008-0013 
- rendezvények szervezését, térség-fejlesztési szerevező foglalkoztatását 

(bér), eszköz beszerzést, honlap készítést támogató projekt 
Pályázat pénzügyileg és szakmailag elfogadott, melyet a VÁTI 2011. augusztusi 
11-ei  keltezésű levele támaszt alá. Fenntartási kötelezettség : 

- már letelt  
- 2020-ig ellenőrizhető a projekt a dokumentumok addig nem 

selejtezhetőek. Ellenőrzésére  – 2012. október 18-ig nem történt 
- eszközök nem idegeníthetőek el 

 
 

2.) DAOP 3.1.2-2007-0050 
- kerékpár út Szeghalom és Füzesgyarmat között 
- Következő PFJ benyújtási határideje: 2012. december 01. 
- Műszaki átadás: 2009. június 30. 
- fenntartási időszak 2014. június 30. 

 
3.) HURO Vasút projekt 
- Gyomaendrőd és Nagyvárad közötti vasúti vonalszakasz rekonstrukcióját 

célzó projekt, mely keretében engedélyes tervek, tanulmánytervek, 
tanulmányok készülnek el, melyekkel e későbbi tényleges felújításra lehet 
pályázni  

- A Vezető Partner szerepét Vésztő Város képviselő testületének döntése 
alapján Vésztő Városa fogja ellátni 

- A projekt megvalósítása továbbra is társulásban történik 
 
 

4.) HURO Kommunikáció projekt, Kistérségi Újság 
- A HURO Kommunikáció Projekttel kapcsolatosan a Vezető Partner 

szerepét Füzesgyarmat Városa vállalná át, mivel a Projekt Partner Bors 

településsel más pályázatok kapcsán már létezik együttműködés a két 

település között. A projekt kapcsán, Füzesgyarmaton kerül kialakításra a 

szerkesztőségi iroda, melynek fenntartási időszaka 5 év, mivel a személyi 

feltételeket a Tourinform Iroda dolgozóival szeretnénk biztosítani ezért 
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indokolt lenne a Tourinform Iroda áthelyezése is. Ebben az esetben a 

költségek további viseléséről dönteni szükséges, amely személyi és dologi 

kiadásokból tevődik össze. (A fenntartási időszakba 3 fő tovább 

foglalkoztatása lett vállalva, akik állhatnak a jelenlegi munkaszervezet 

alkalmazásában álló dolgozókból is.)  

- A Kistérségi Újság jelenleg a Kommunikációs Projekt keretében kerül 

megjelentetésre, a későbbi lapszámok megjelentetésére nincs 

kötelezettség. 

- Füzesgyarmat Város Képviselő testületének 2012 október 30-át követő 
döntése után, kerülhet át Füzesgyarmat irányítása alá a projekt. 

- A projekt megvalósítása továbbra is társulásban történik 
 
 

5.) DAOP-4.1.3/A-11-2012-0013 
- Szociális Intézmény fejlesztést célzó projekt 
- Pályázat elutasításra került, fellebbezés megtörtént de arra még nem 

érkezett válasz 
 

6.) ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0030  
- Szociális Intézmény fejlesztést célzó projekt (Csökmő) 
- A pályázat a bírálatot követően tartalék listára került 

 
 

7.) Vésztő Közösségi busz 
- Pályázat elszámolása elfogadásra került 2010-ben 
- Szerződés kötés 2010. március 
- Fenntartási időszak 5 év. Az eszköz elidegeníthető, de a befolyó forrást 

ugyan arra kell fordítani. 
 
8.) GVOP 4.4.2 – széles sávú informatikai infrastruktúra fejlesztése 
- 2006. augusztus támogatási szerződés megkötése 
- Dokumentum megőrzési kötelezettség 2013. január 31. 
- A projekttel kapcsolatos szabálytalansági eljárás nem tette lehetővé a 

projekt zárását és vagyon felosztását. 
- Jogutód nélküli megszűnést szerződés szegésnek minősíti a támogatási 

szerződés. 
- Jelenleg a NAV Dél –Alföldi regionális igazgatóságánál van a projekt 

támogatási összegének és annak kamatainak a behajtása. 
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9.) GVOP 4.3.2 – TÉRTÁR Információs Szolgáltató Térinformatikai 
Rendszere 

- Támogatási szerződés kötése 2006. május 
- iktatóprogram, digitális térképek, ingatlan nyilvántartók 
- Fenntartási időszak lejárt, vagyon átadása a Tanács 98/2012 (X.02) számú 

határozata alapján  
folyamatban van. 

 
 

10.) Kistérségi felzárkóztató program – LEKI, SZMM 
finanszírozott projektek 

- Szociális feladatellátáshoz kapcsolódó intézmények felújítása és a 
feladatellátást szolgáló eszközök beszerzése 

- LEKI : projekt befejezésétől számítva 5 év fenntartási időszak. 
Elidegeníteni, jogutódlásról dönteni csak a RFT engedélyével támogatási 
szerződés módosításával lehet. MÁK folyamatosan ellenőrzi a projekt 
dokumentumait. 

- Ilyen projekt a DA-SZFP01/2009 – eszközbeszerzés Dévaványán, DA-
SZFP09 Idősek klubja eszköz fejlesztése Körösújfaluban 

- SZMM – fenntartási kötelezettséget a Támogatási szerződés nem ír le 
ebben a projektben eszköz beszerzések és infrastruktúra, fejlesztés 
valósult meg: 
DA-SZFP4/2009 – Kistérségben jelzőrendszeres házi segítség nyújtás 
szolgáltatás kialakítása 
DA-SZFP03/2009 – Szeghalom gondozási központ eszköz beszerzés 
DA-SZFP04/2009 – Füzesgyarmat tárgyi eszköz beszerzés 
DA-SZFP02/2010 – Füzesgyarmat épület felújítás 
DA-SZFP02/2009 – Bucsa, tárgyi eszköz beszerzés 
DA-SZFP02/2009 – Szeghalom gondozási központ felújítás 
DA-SZFP05/2010 – Vésztő idősek nappali intézmény felújítás 
DA-SZFP04/2010 -  Vésztő Borostyánkő Idős Otthon felújítása 
DA-SZFP03/2010 -  Dévaványa családsegítő felújítása 
DA-SZFP01/2010 – Bucsa, infrastruktúra fejlesztés 
DA-SZFP3/2009 – Oktatás, képzés – Csapatépítő, Szupervízió, OKJ 

Képzés – szociális területe 
- lezárt projekt 
- Kötelezettség: dokumentum megőrzés 

 
 

11.) TRFC – Körös-Sárrét többfunkciós dekor anyagok elkészítése 
 

- lezárt projekt 
- Kötelezettség: dokumentum megőrzés 
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- MÁK ellenőrizte 
 

12.) Közmunkaprogram 
- lejárt pályázatok 
- eszközök átadásra kerültek 
- fenntartási kötelezettség nincs 

 
 
Társulás által ellátott kötelező önkormányzati feladat 
 

13.) Belsőellenőrzés 
A belső kontrollrendszer működtetése - a Mötv. 119. § alapján - valamennyi 

önkormányzat számára kötelező feladat. Amennyiben erre a feladatra az állam 

támogatást biztosít, a pénzek felhasználását – az eddigi tapasztalatok alapján – 

járási szinten biztosan hatékonyabban lehetne megoldani, mintha az 

önkormányzatok egyenként belső ellenőrt alkalmaznának – megfelelő 

végzettséggel, minisztériumi regisztrációval – vagy egyenként szerződnének 

külső szervezetekkel. Belső ellenőrt, ha közösen finanszírozzák a települések és 

nem kell önállóan foglalkoztatni további megtakarítást jelent, de az előzőekben 

felsorolt feladatok végig gondolásával ez az önkormányzatok döntésének 

függvényében bővíthető és számszerűsíthető. 

A meglévő társulási tagönkormányzatok képviselőtestületeinek nyilatkozni kell, 
hogy milyen módon és kivel kívánja a feladatokat ellátni, elláttatni. Abban az 
esetben ha továbbra is társult formában látják el az önkormányzatok a költségek 
felosztására vonatkozóan két alternatívát készítettünk.  
 
Belső ellenőrzési szakfeladat várható éves kiadásai 
Rendszeres személyi juttatások    3.264 e Ft 
 
Munkaadókat terhelő járulékok       881 e Ft  
 
Irodaszer, nyomtatvány          50 e Ft 
CD jogtár          150 e Ft 
Telefondíj, postaköltség        100 e Ft 
(6.000 Ft/hó) 
Utazási költség 
(Átlagosan 30 km távolságra, havi 12 nap, 430 Ft/l benzin- 
ár figyelembe vételével)        320 e Ft 
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Kötelező továbbképzés (3 nap 18,5 e Ft + áfa, + útikölts.)     100 e Ft 
Készlet, szolgáltatás, egyéb dologi kiadás összesen            720 e Ft 
 
Kiadások mindösszesen                                                      4.865 e Ft 
 
 
Társulás településeinek teljes állandó lakosságszáma 
2011. január 1-én 41 041 fő. 
 
1 fő lakosra jutó kiadás 118,50 Ft kerekítve 120 Ft/fő. 
 
Településekre számított kiadás lakosságszám alapján az 1. sz. tábla szerint. 
 
A 2011. január 1-i teljes lakosságszám alapján az egyes településekre jutó 
költség                                                                                                                                               

 
l.sz tábla 

Települési 
önkormányzat 

Teljes 
állandó 
lakosság-
szám 2011. 
január 1. 
(fő) 

Lakosságszám %-
os megoszlása 
Társuláson belül  
(%) 

Belső ellenőrzési 
szakfeladat 
kiadásai-nak 
megoszlása 
lakosságszám 
alapján 
(Ft) 

Bucsa 2 398 5,85 287,760 
Dévaványa 8 156 19,88 978,720 
Ecsegfalva 1 337 3,26 160,440 
Füzesgyarmat 6 029 14,70 723,480 
Kertészsziget 417 1,02 50,040 
Körösladány 4 872 11,88 584.640 
Körösújfalu 578 1,41 69.360 
Szeghalom 9 632 23,48 1.155.840 
Vésztő 7 597 18,52 911.640 
Összesen 41.016 100,00 4.921.920 
 
2.sz alternatíva: szolgáltatás igénylés alapján /2.sz. tábla / 
 
Fontos szempont, hogy arról is képet kapjunk, ha a dolgozó által elvégzett 
feladatot   munkaórára vetítve is kiszámoljuk, hiszen így kapunk egy olyan 
adatot mintha szolgáltatást vásárolnánk és annak fizetnénk ki a díját.  
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A táblázatból jól látszik, hogy független a lakosság számtól, de mégis majdnem 
azt az arányt tükrözi és az  is látszik,  ha kis lélekszámú is  a település, de ha 
több  feladat ellenőrzését kéri, akkor több a költség.  
 
Szolgáltatás igénylése esetén óradíj alapján : 3.653 Ft/óra  / 1 ellenőrzési 
nap :  29.220Ft/ 
 
          2.sz. tábla 
 

A 2011. évi belső ellenőrzési tervben tervezett, elvégzett ellenőrzések 
településekre jutó költsége ellenőrzési napok alapján számítva 

 
 

Település Tervezett, 
elvégzett 
ellenőrz.-i 
napok sz. 
2 fővel 

Előző 
osz-
lopban 
szereplő 
ell.nap  
1 főre 

Tervezett, 
elvég-zett 
ellenőrzésre 
jutó kiadás 1 
fő belső 
ellenőri költ-
séggel 

Összehasonlításul: 
lakosságszám ará-
nyosan osztott 
költség 

Bucsa 15 7,5 219.150                      
287.760 

Dévaványa 59 29,5 861.109 978.720 
Ecsegfalva 25 12,5 365.250 160.440 
Füzesgyarmat 49 24,5 715.890 723.480 
Kertészsziget - - - 50.040 
Körösladány 61 30,5 891.210 584.640 
Körösújfalu 5 2,5 73.050 69.360 
Szeghalom 67 33,5 978.837 1.15.840 
Vésztő 22 11,0 321.420 911.640 
Társulási Szoc. 
Int. 

30 15,0 438.300 - 

Összesen 333 166,5 4.864.216 4.921.920 
 
 

14.) Központi Orvosi Ügyelet 
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulást alkotó települések a központi orvosi 

ügyeleti ellátást 2005-től társulási formában látják el. A szolgáltató 

kiválasztására közbeszerzési  eljárás keretében történt.  Az eltelt időszak alatt 

egy szolgáltató látta el a feladatot a SANI-MED TRANS   Kft. A jelenleg  
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érvényben lévő szerződés 2012. június 04-én került aláírásra  határozott időre 

2012. december 31-ig.   

A 2011. évi CLXXXIX  Mötv 13. § /l/  4. pontja értelmében  helyi 

önkormányzati feladatat az egészségügyi alapellátás, egészséges életmód 

segítését célzó szolgáltatás biztosítása. 

A központi orvosi ügyelet központja Szeghalom, ahol két orvos, szakápoló és 

egy gépkocsivezető b tart ügyeleti ellátást. Dévaványán és Vésztőn e” 

elsősegélynyújtó helyet” biztosítanak a lakosság ellátására.  

Az ügyeleti ellátás ideje:  

 Hétköznap 15-től reggel 7 óráig. 

 Hétvégén és munkaszüneti napokon  folyamatos az ellátás.  

Az orvosi ügyeleti ellátáshoz a helyiséget Szeghalom Város Önkormányzat 

biztosítja és egyéb eszközöket valamint a társulás által pályázat útján beszerzett 

eszközök is át lettek adva a szolgáltatónak.  

A társulás előzetes egyeztetés alapján a jövőben a szolgáltatást úgy javasolja 

biztosítani, hogy minden önkormányzat folytasson le közbeszerzési eljárást a 

szolgáltatásra. 

A központi orvosi ügyeletben résztvevő települések: Körösladány, Dévaványa, 

Szeghalom, Vésztő , Körösújfalu, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Csökmő  

Lakosság szám:  39.282 fő.  
 
Amennyiben központi orvosi ügyeletben látják el a feladatot, akkor 30 %-al 
megemelt díjszabásban részesül a szolgáltató. 
 
 

Település Lakosság Fixdíj 
40/lakos 

Területi 
szorzó 

Terüeti 
szorzó 

alapján a 
díj 

Központi 
ügyeleti szorzó 

(+30%) 

 +14 
Ft/lakos 

Csökmő 1926 77040 2,1 161784 210319 26964 
Dévaványa 8156 326240 1,7 554608 720990 114184 

Füzesgyarmat 6082 243280 1,7 413576 537649 85148 
Kertészsziget 433 17320 2,1 36372 47284 6062 
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Körösladány 4917 196680 1,7 334356 434663 68838 
Körösújfalu 578 23120 2,1 48552 63118 8092 
Szeghalom 9618 384720 1,7 654024 850231 134652 

Vésztő 7572 302880 1,7 514896 669365 106008 
  39282     2718168 3533618 549948 
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15.) Közös Szociális Intézményi feladatellátás megszervezése 
- 2007. július 01-jén  a Társulás létrehozta Szeghalom Kistérség Egységes 

Szociális és Gyermekjóléti Intézményt, mely keretében a társulást alkotó 

tagtelepülések (kivéve: Körösladány) közösen biztosítják a szociális alap 

és szakosított ellátást 

- Dévaványa képviselő testülete kifejezte azon szándékát, hogy társult 

formában történő feladat ellátás esetén 2013. január 01-től  mint „gesztor” 

település kívánja koordinál ezt a feladatot. 

 
 

16.) Területfejlesztés 
Alaptörvény 34. cikk (2) bekezdés: „Törvény elrendelheti a helyi önkormányzat 

kötelező feladatának társulásban történő ellátását.” 

Mötv: 41. § (8) bek: „Törvény előírhatja, hogy meghatározott közszolgáltatást 

kizárólag erre a célra alapított költségvetési szerv, olyan állami vagy legalább 

többségi önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkező 

gazdasági társaság, amelyben az állam vagy az önkormányzat legalább többségi 

befolyással bír vagy e gazdasági társaság legalább többségi tulajdonában álló 

és legalább többségi befolyása alatt álló jogi személyiséggel rendelkező 

gazdasági társaság vagy önkormányzati társulás láthat el.”  

A területfejlesztés az a terület, amelynél feltételezhető, hogy célszerűbb lehet ezt 

a feladatot társulás keretében ellátni. 

 

További feladatok 

17.) Mozgókönyvtári feladat ellátás 

A Társulás jelenleg kiegészítő állami normatívát kap ennek a feladatnak a 

finanszírozására, ezzel a kis településeken is biztosítottá vált a nyilvános 

könyvtári feladat biztosítása. A koordinátor feladatokat, jelenleg Füzesgyarmat 

Városi Könyvtár látja el. A mozgókönyvtári feladatellátás további ellátásáról is 



 15 

dönteni kell. Ezen feladat ellátás finanszírozásánál a jövőben szerepet kapnak a 

megyei jogú városok. 

 
18.) Sárréti Ifjúsági Tábor 

A Sárréti Ifjúsági Tábor  13 önkormányzat tulajdonában van. A tábort jelenleg a  

GAJUS Vendéglátó  Kereskedelmi  és Szolgáltató  Kft  ügyv: Varga László  

üzemelteti . Az üzemeltetési szerződés 2015. november 30-án   jár le. 

 

19.) Tourinform Iroda 
- Társulás önként vállalt feladatként Tourinform Irodát működtet 

 
 

20.) Társulás és a Társulás Munkaszervezetének Operatív és 
Gazdasági Feladatai 

- könyvelés, könyvvezetés 
- beszámolók készítése 
- tárgyi eszköz és vagyonnyilvántartás 
- jelentési és nyilvántartási kötelezettségek teljesítése 
- Ebr42, ÖNEG, TATIGAZD, KIR3, KGR K11, KSH informatikai 

rendszerek kezelése 
- munkaügyi nyilvántartás 
- iratkezelési kötelezettség 1995. évi LXVI. törvény alapján 
- pályázatfigyelő rendszer működtetése, projekt menedzsment, pályázati 

dokumentáció kezelés 
- Társulási Tanács ügyviteli feladatainak elvégzése (előterjesztések 

készítése, határozatok nyilvántartás, jegyzőkönyv vezetés – és ezzel 
kapcsolatos Kapcsolattartás a Békés Megyei Kormányhivatallal)   

- Társulási megállapodás, Alapító Okirat, SZMSZ elkészítése és 
felülvizsgálata 

- Szociális Intézmény fenntartásával kapcsolatos ügyviteli tevékenyég 
(Intézményi átadással kapcsolatos feladatok) 

- Összehangolja és segíti a kistérség önkormányzatainak közbiztonsági és 
bűnmegelőzési munkáját, kapcsolatot tart a bűnmegelőzéssel foglalkozó 
szervezetekkel, a Megyei és a Szeghalmi Rendőrkapitányság 
munkatársaival 

- Több települést érintő infrastrukturális fejlesztések összehangolása, 
szervezése, menedzselése 

- Szervezheti és lebonyolíthatja térségi projektek közbeszerzési eljárásait 
 


