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1. Tájékoztató az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Vasas Lajosné
Barta Győző
Ismerteti a beszámolót.
Bevezető
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2011. évben is a tagönkormányzatok által Társulási
Megállapodásba foglalt 11 feladatot látta el.
Az EKTCT munkaszervezete - a Kistérségi Iroda - végezte a Kistérségi Fejlesztési Tanács
döntés előkészítő feladatait valamint az Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás (EKT) feladatainak menedzselését is.
A Kistérségi Iroda folyamatosan csökkenő létszámmal, megfelelő tárgyi feltételek között
dolgozhatott és adottságaival jól szolgálta a kistérség szakmai feladatellátásainak fejlesztését.
Az Egri Kistérség Többcélú Társulását 14 alapító (jelenleg 17) tagönkormányzat a 2004 évi
CVII. Tv. alapján hozta létre 2004. június 30-án. Működését a többször módosított Társulási
Megállapodás – melynek melléklete az alapító okirat – szabályozza.
A Társulási Megállapodás részletesen tartalmazza a Társulás által vállalt feladatokat.
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„területfejlesztés, egészségügyi- és szociális ellátás, család-, gyermek és ifjúságvédelem,
oktatás-nevelés, hulladékgazdálkodás, belső ellenőrzés, állati hulladékok gyűjtésének és
ártalmatlanításának közös szervezése, közbeszerzési illetve közös beszerzési feladatok
ellátása, kistérségi közigazgatási ügyintézés korszerűsítése, közművelődési feladatok ellátása
keretében a mozgókönyvtári hálózat működtetése”
1. A Társulási Tanács tevékenysége
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2011. évben 10 tanácsülést tartott két kihelyezett
ülés volt (a novaji és a felsőtárkányi Faluházban). A Tanács ez alatt az idő alatt összesen 84
határozatot hozott.
2011. évben az EKT (Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás) 7 alkalommal, a Kistérségi Fejlesztési Tanács 4 alkalommal ülésezett.
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása szervezteti struktúrája az alábbiak szerinti:
Elnökség
Elnök
Habis László
Eger MJV Polgármestere
Általános elnökhelyettes
Dr. Juhász Attila Simon Felsőtárkány Polgármestere
Fejlesztési ügyekért felelős elnökhelyettes
Tőgyi Gábor
Egerszalók
Polgármestere
Ágazati bizottságok:
Pénzügyi ellenőrzési Bizottság elnök:
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Polgármestere
Oktatási Bizottság
elnök:
Innovációs Bizottság
elnök:

Fodor Péter
elnök:

Novaj Polgármestere
Kisari Zoltán
Ostoros

Farkas Sándor Verpelét Polgármestere
Barta Győző Szarvaskő Polgármestere

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1.
§ (3) bekezdése alapján a munkaszervezet a többcélú kistérségi társulási megállapodás
(továbbiakban TM) felülvizsgálatát, a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat
hónapon belül 2011-ben elvégezte, melynek végső, több körben egyeztetett változata a
tagönkormányzatok képviselőtestületeinek megküldésre került. Valamennyi testület elfogadó
határozatát követően a Társulási Tanács helyezte hatályba.
A TM normaszövegén túl, a változtatás arra is irányult, hogy a megállapodás naprakész
állapotban tartása az érdemi szövegezés módosítása nélkül, adminisztratív követéssel
biztosítható legyen.
Alapvetően újragondolásra kerültek a feladatellátás rendszerének jogi keretei is, melyek a
tényleges feladatellátást érdemben nem befolyásolják, – tehát a meglévő feladatok nem
változnak – csak annak kielégítő szabályozottságát hivatottak biztosítani. Tekintve, hogy
törvényileg – egyéb jogszabállyal telepített feladat és hatáskör hiányában – feladat- és
hatáskör átadás csak képviselő-testületi döntéssel jöhet létre, a TM is ezen ideális állapothoz
közelítve lett átalakítva. Így a továbbiakban a TM fő feladatain belül a konkrét feladat átadást
és a hozzá rendelt hatáskört a TM erre vonatkozó mellékletének elfogadásával állapítja meg
minden képviselőtestület.
A fentieken túl az új TM egyértelműen rögzíti, hogy egyrészt a Társulás részben, vagy
egészében kizárólag azt a feladatot végzi és azt a hatáskört gyakorolja, amit
tagönkormányzata neki átadott, másrészt az átadott feladatok ellátására a tagönkormányzat
pénzügyi fedezetet biztosít tagdíj és egyéb jogcímen, melyet mint önként vállalt pénzügyi
kötelezettséget testületi döntéssel elismer.
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Ehhez kapcsolódik az a változtatás is, mely a nem fizető önkormányzatokkal szemben, –
többszöri felszólítás és meghatározott, részletesen leírt protokoll lefolytatása után – mint
végső eszköz inkasszót tesz lehetővé, adott tagönkormányzat által a Társulás felé vállalt
pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetére annak számlavezető pénzintézeténél.
A módosítások másik jelentős részét a korábbi TM-ban is szereplő egyes feladatok
megfogalmazásának és lehatárolásának pontosítása jelenti, ami egyúttal a jogszabályokkal
történő pontosabb megfeleltetést is eredményez.
Az előbbieken túl a TM a jelenleg hatályos lakosságszámokkal és aláírásra jogosultakkal
(jegyző, polgármester személye változott) került elkészítésre, valamint egzakt módon
rendezni igyekszik a Társulási tagság megszűnése esetén a vagyoni kérdések rendezésére
irányuló alapelveket és eljárásrendet.
2. Bizottságok munkái
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
A Pénzügyi Bizottság minden esetben megtárgyalta a Társulási Tanács üléseit megelőzően a
gazdálkodást érintő kérdéseket. Az EKT bizottsága 2 esetben, az EKTcT bizottsága 6
alkalommal ült össze.
Foglalkoztak a Társulások költségvetésével, annak végrehajtásával, a társult
önkormányzatokat érintő tagdíjak és fizetési kötelezettségek döntés-előkészítésével, a
Kistérségi Fejlesztési Tanács 2011. évi támogatásának pénzügyi elszámolásával, valamint az
EKHUSZONK Kft üzleti és pénzügyi teljesítésével.
Egészségügyi és Szociális Bizottság
A Szociális Bizottság 2011. évben négy alkalommal ülésezett. Előkészítette az Egri Kistérség
Gyermekjóléti Intézménye (továbbiakban: EKGYI) 2011. évi költségvetését és felügyelte
annak végrehajtását, a Társulási Tanács részére előkészítette és véleményezte, az EKGYI
2011. évi intézményi térítési díjait, előzetesen tárgyalta és a Tanács felé elfogadásra javasolta
a központi háziorvosi ügyelet és az EKGYI valamint a Medicin-Liget Egészségmegőrző- és
Gondozó Alapítvány 2010. évi beszámolóit.
Előkészítette az EKGYI karbantartási/felújítási munkáinak elvégzését. Vizsgálta az Egri
Kistérség Gyermekjóléti Intézménye - Gyermekek Átmeneti Otthonának - hosszú távú
fenntarthatóságával kapcsolatos lehetőségeket.
A Bizottság tárgyalta a CSANA-ban 2011 első félévében vállalt szolgáltatási tevékenységet,
az EKGYI 2012. évi működési koncepcióját (CSÁO, GYÁO, CSANA, HSZH), továbbá a
GYÁO vezetői-családgondozói munkakör betöltetésére történő pályázat kiírását, valamint új
CSANA telephely nyitásának lehetőségét.
Innovációs Bizottság
2011. évben, az Innovációs Bizottság 2 alkalommal ülésezett. A bizottság javaslatot tett a
Tanács részére a saját tagjaira vonatkozó személyi kérdésekben. Tárgyalta az Eger Körzete
Kistérség Területfejlesztési Önkormányzati Társulás és az Eger Térségi TDM Egyesület
között kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodás részleteit és előkészítette a Tanács
részére, mely megállapodások az első félévben aláírásra is kerültek.
A Bizottság tárgyalta a belső ellenőrzés 2012-2016. évi stratégiai tervét, valamint az Egri
Kistérség Többcélú Társulása Intézményeire vonatkozó 2012. évi ellenőrzési tervét, továbbá a
Gyermekjóléti feladatok ellátásának pályázati támogatásának lehetőségét, valamint Térségi
Fejlesztési Egyesület létrehozását.
Oktatási Bizottság
Az EKTcT Oktatási Bizottsága 3 alkalommal ült össze, és tárgyalta az alábbi témákat:
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2011 tavaszán átszervezésre került a kistérségi közoktatás struktúrája:
− megszüntetésre került az Eger-Egerbakta-Egerszalók-Demjén intézményfenntartó mikrotársulás,
− EMJV új intézményfenntartó társulást hozott létre Szarvaskő Község Önkormányzatával.
− módosításra kerültek EMJV intézményfenntartó mikro társulásaink Társulási
Megállapodásai Andornaktálya, Ostoros és Egerszólát vonatkozásában
Jegyzői Kollégium
2011. évben a Jegyzői Kollégium 2 alkalommal ülésezett. A kollégium legfontosabb
tevékenysége az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításával kapcsolatos jogi és technikai jellegű változtatásokkal kapcsolatos feladatok
voltak.
Eseti Munkabizottság
Irodavezetői pályázatokat értékelő Bizottság
Az EKTcT 43/2011. (VI. 15.) sz. határozata alapján a Tanács a Munkaszervezet vezetői állás
betöltésére beérkezett pályázatok értékelésére és az Egri Kistérség Többcélú Társulása
Tanácsának döntésre történő előkészítésére előkészítő bizottságot hozott létre. A Bizottság
2011 augusztusában ülésezett, tagjai: Farkas Sándor, Barta Győző, Fodor Péter és Kisari
Zoltán polgármesterek. Javaslatukkal azonos TT döntés született.
3. A Társulás 2011. évi gazdálkodása
I.

FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az EKTCT és intézményeinek gazdálkodási feladatait az önállóan működő és gazdálkodó
munkaszervezet végzi.
Az Egri Kistérség Gyermekjóléti Intézménye (önállóan működő intézmény) keretei között
nagyrészt saját munkavállalók alkalmazásával az alábbi feladatok kerülnek ellátásra:
a. Családok Átmeneti Otthona (CSÁO)
b. Gyermekek Átmeneti Otthona (GYÁO)
c. Helyettes szülői hálózat (HSZH)
d. Családi Napközi hálózat (CSANA)
A GYÁO működtetésére vásárolt szolgáltatás keretében a Szegényeket Támogató
Alapítvánnyal (SZETA) van hosszú távú szerződésünk. A SZETA-tól vásárolt szolgáltatások
értéke 2011. évben 15 840 eFt volt.
A HSZH keretében 3 fő helyettes szülővel kötöttünk megbízási szerződést. 2011. évben nem
volt ellátott a hálózatban, a kötött felhasználású, 1 főre igényelt normatívát (320 eFt) a
Társulás visszafizeti.
2009. július 1-től az Egri Kistérség Gyermekjóléti Intézménye a CSANA hálózatot 9 fő
közalkalmazottal működteti.
A CSANA esetében - 2011. évben - a Kéz a kézben a gyermekekért 2005. Alapítvánnyal
kötött bérleti szerződés keretében, 7 497 eFt értékben bérli az EKGYI a CSANA
működtetéséhez szükséges ingatlanokat és eszközöket. A karbantartási feladatokat 2011.
évben is a TIP-TOP Bt. látta el a karbantartási szerződésnek megfelelően. A Bt-től vásárolt
2011. évi karbantartási szolgáltatás ellenértéke 6 272 eFt volt.
2011. évben is alkalmazott az EKGYI kisegítő közcélú munkavállalókat – akiket a Társulás a
nyertes pályázata alapján biztosított az Intézmény számára.
Az oktatás-nevelés fő feladaton belül a Társulás a 2009. évi CXXX. törvény 8. sz. melléklet
IV fejezete alapján a bejáró tanulók, a helyben tanulók, a tagintézmények, a kistelepülések
4

tagintézményei, valamint a közoktatási szakszolgálati feladatok közül: a pályaválasztási
tanácsadás, a logopédiai, és a gyógy-testnevelés támogatására igényelt 2011-ben normatív
támogatást. 2011. évben egyes intézményfenntartó társulások működésében átszervezés
történt, mely nagy mértékben érintette az éves normatíva elszámolást.
A mozgókönyvtárak működtetéséhez az EKTCT szerződést kötött a Bródy Sándor Megyei
könyvtárral. 2010. június 01-től 12 tagönkormányzat vesz részt a mozgókönyvtári hálózatban.
A fenti feladatokon túl a Kistérségi Fejlesztési Tanács munkáját segítő, döntés előkészítő
feladatokat is ellátja az Egri Kistérség Többcélú Társulásának munkaszervezete.
A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat.
A Társulás 2011. évi átlagos statisztikai létszáma a Munkaszervezetnél a közcélú
foglalkoztatottakkal együtt 12 fő, az EKGYI-ben 18 fő. A HSZH feladat ellátásához 3 fő
helyettes szülővel van megbízási szerződése az Intézménynek. Így a Társulásnál az éves
átlagos statisztikai létszám 33 fő.
2011. évben az EKGYI/GYÁO közalkalmazottai esetében a szakdolgozók vonatkozásában 1
fő szakmai vezetői váltás történt, a Munkaszervezet közoktatási referense munkaviszonya
2011. szeptember 3-án áthelyezéssel megszűnt.
A kistérségi szintű önkormányzati feladatok ellátási költségeit a Társulás éves
költségvetésének elfogadásával, határozatban állapítja meg.
A 2011. évi eredeti költségvetést a Társulási Tanács a 9/2011 (II.18.) sz. határozatával,
292 427 eFt bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el.
A Társulás költségvetésének főösszege a tárgyévben meghaladta a 300 mFt-ot és hitelállománya is van, ezért a jogszabályi előírásoknak eleget téve könyvvizsgálót alkalmaz,
melynek díját havi rendszerességgel fizeti. A könyvvizsgáló és a gazdasági vezető között
folyamatos az egyeztetés.
A könyvvizsgáló rendszeresen részt vesz a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság és a Társulási
Tanács ülésein.
A bevételi és kiadási előirányzatokat a feladatok / változások függvényében a Társulási
Tanács többször módosította.
II.

BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az EKTCT bevételeinek eredeti előirányzata 292 427 eFt volt, mely többszöri módosítást
követően 341 278 eFt-ra változott. A tényleges teljesítés 315 421 eFt.

Változások részletezése
eFt

Megnevezés
Működési és felhalmozási bevételek

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

9 160

12 380

12 380

282 267

306 780

287 764

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

0

0

0

Hitelfelvétel

0

0

0

1 000

34 498

15 277

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök

Előző évi maradvány igénybevétele
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Bevételek összesen:

292 427

341 278

315 421

A tagönkormányzatok 2011. évben nem teljesítették teljes körűen a tagdíj befizetéseket és
hozzájárulásokat. Az Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
(EKT) a 2010. és a 2011. évi összeget nem utalta át, mert a tagönkormányzati befizetések
nem történtek meg teljes körűen. A Társulás tagönkormányzatokkal valamint az EKT-val
szembeni követeléseinek összege 2011. december 31-én 10 930 eFt.
III. KIADÁSOK ALAKULÁSA ÉS AZOK TELJESÍTÉSE
Az EKTCT gazdálkodását folyamatosan a szigorú takarékosság és óvatosság jellemzi.
Változások részletezése
eFt

Megnevezés

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Személyi juttatások összesen

76 419

85 945

73 434

Munkaadókat terhelő járulékok

19 533

21 670

18 815

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

58 327

69 075

54 483

135 980

145 363

141 264

300

656

124

1 868

18 569

2 840

292 427

341 278

290 960

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:
Belföldi finanszírozás + pénzforgalom nélküli kiadások
Kiadások összesen:

Az elmaradást a módosított EI-hez képest a 2011. évi szakszolgálati hozzájárulás pénzügyi
teljesítésének elmaradása okozza.
Az Eger MJV-t megillető szakszolgálati támogatást az említettek miatt a Társulás csak 2012.
évben, a tagönkormányzati befizetések függvényében tudja teljesíteni.
A támogatásértékű, működési célú pénzeszközök átadását a Társulási Tanács a költségvetés
elfogadásával az alábbiak szerint hagyta jóvá:
•
•

Közoktatási normatívák esetében a teljes összeg átadásra kerül,
Mozgókönyvtári támogatás esetében a központi normatív támogatás (Ktv. 8. sz.
melléklet) összegének 50%-a a tagönkormányzatokat illeti, 40%-a a szolgáltatót
(Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár), 10 %-nak megfelelő összeget a
Társulás szervezési költségeinek fedezésére használta fel.

2011. évi tényleges mutatószámok alakulása- normatíva elszámolás:
1. A Ktv. 3. sz. melléklete alapján
- CSANA esetében 1 fő alapnormatíváját lemondjuk, melynek összege:

268 eFt (-).

- A Gyermekek Átmeneti Otthona esetében 1 fő alapnormatíváját igényeljük:

635 eFt (+)

Alapnormatíva változás összesen:

367 eFt (+)

2. A Ktv. 8. sz. melléklete szerint
- Közoktatási normatíva visszafizetés:
- Helyettes szülői hálózat - visszafizetés ellátott hiányában:

11 809 eFt (-)
320 eFt (-)
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- Pótigénylés a Gyermekek Átmeneti Otthonában:

160 eFt (+)

Kiegészítő normatíva összesen:

11 969 eFt (-)

Alap és kiegészítő normatíva mindösszesen:

11 602 eFt (-)

2011. év tényleges mutatószámainak elszámolásával a Társulásnak összességében 11 602 eFt
visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
IV. A PÉNZMARADVÁNY VÁLTOZÁSÁNAK TARTALMA
Bankszámla egyenleg 2011. december 31-én:
24 135 eFt (+)
Lekötött betét:
10 154 eFt (+)
Házipénztár záró-egyenlege:
177 eFt (+)
Pénzkészlet 2011. december 31-én összesen:
34 466 eFt (+)
Átfutó / függő kiadások összesen:
7 263 eFt (+)
Passzív elszámolások záró egyenlege
36 eFt (-)
Összesen:
41 693 eFt (+)
Előző évben képzett tartalék maradványa
19 222 eFt (-)
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
22 471 eFt (+)
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
11 969 eFt (-)
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
367 eFt (+)
Módosított pénzmaradvány:
10 869 eFt (+)
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 9 908 eFt (-)
Ebből: Működési célú:
8 552 eFt (-)
Felhalmozási célú:
1 356 eFt (-)
Szabad pénzmaradvány:
961 eFt (+)
V.

ÉRTÉKPAPÍR ÉS HITELMŰVELETEK

A Társulás 2006-ban fejlesztési célú hitelt vett fel, 9 000 eFt összegben. A hitel
kedvezményes kamatozású, 10 év futamidővel, a tőketörlesztés kezdő időpontja 2007. év.
Évenként a tőketörlesztés összege 1 000 eFt (9 éven át). A hitel 2011. évi záró-egyenlege
4 000 eFt, a 2011. évi kamattörlesztés összege 195 eFt volt.

VI. A VAGYON ALAKULÁSA
A Társulás beruházási kiadásai:
Ügyvitel, számítástechnikai eszközök vásárlása, létesítése:
Intézményi beruházások ÁFA:
Felhalmozási kiadások összesen:
A vagyon alakulása:
2011. évi nyitóállomány:
2011. évi beszerzések:
2011. évi növekedés összesen:
2011. évi elszámolt értékcsökkenés összege:
Befektetett eszközök értéke 2011. december 31-én:

99 eFt
25 eFt
124 eFt
137 988 eFt (+)
124 eFt (+)
138 112 eFt (+)
5 357 eFt (-)
132 755 eFt (+)

A Társulás 2011. évi mérleg főösszege 185 414 eFt.
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4. A Társulás 2011. évi feladat-ellátási tevékenysége
4.1. Közoktatás
Az EKTcT 2008-as Társulási Közoktatási Helyzetelemzés és a Társulási Közoktatási
Intézkedési Terv aktualizált adatait és feladatait magába foglaló Közoktatási Esélyegyenlőségi
Intézkedési Tervét és Akciótervét a Társulási Tanács 2011. januárjában fogadta el.
A helyzetelemzés az Oktatási és Kulturális Minisztérium által 2010 januárjában kiadott
esélyegyenlőségi programok tervezéséhez szükséges adattáblák és útmutató felhasználásával,
a közoktatási intézmények adatszolgáltatása alapján készült.
Az év elején, a korábbi évekhez hasonlóan megtörtént a belső ellenőrökkel együttesen a
közoktatási normatíva jogcímeket, mutatószámokat alátámasztó tanügyigazgatási
dokumentumok ellenőrzése a kistérség valamennyi önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményében.
A határidőknek megfelelően elkészült a kistérségi kiegészítő közoktatási normatíva 2011. évi
elszámolása, a lemondás és pótigénylés, valamint a 2012. évi normatíva felmérés és igénylés
és az ezzel összefüggő egyeztetések.
2011 tavaszán átszervezésre került a kistérségi közoktatás struktúrája, mely az Eger MJV-t,
valamint az EMJV-hez kapcsolódó intézményfenntartó társulásokat érintette.
Az átszervezések következtében megszüntetésre került az Eger-Egerbakta-EgerszalókDemjén intézményfenntartó mikro-társulás, valamint EMJV új intézményfenntartó társulást
hozott létre Szarvaskő Község Önkormányzatával.
Egerbakta, Egerszalók, Demjén község önkormányzatai a közoktatási feladataikat közoktatási
megállapodás megkötésével látják el 2011. szeptember 1-től.
A munkaszervezet szerepet vállalt az átszervezések lebonyolításában, segítséget nyújtott az
igénylő önkormányzatoknak.
Módosításra kerültek EMJV intézményfenntartó mikro társulásaink Társulási Megállapodásai
Andornaktálya, Ostoros és Egerszólát vonatkozásában. A módosítás oka:
• az intézmény-átszervezések,
• az ÁHT változása,
• valamint a kiegészítő finanszírozással érintett tanulók tekintetében módosul az érintett
tanulók köre és a pénzbeli hozzájárulás számításának alapja az érintett
önkormányzatok megegyezése szerint.
Verpelét Nagyközség Önkormányzata is átszervezte általános iskoláját, melyben szakmai
segítséget nyújtottunk.
Az EKTcT közoktatási referense több szakmai rendezvényen vett részt ebben a félévben:
• EDUCATIO Kht. Által szervezett szakértői képzés (intézményátszervezés
témakörben)
• Kistérségi angol nyelvi verseny –Noszvaj
• PODÓ HÍD rendezvény- Kerecsend
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Az EKTcT közoktatási pályázatot nyújtott be a Tempus Közalapítvány Comenius régió
együttműködések című pályázati kiírására. A pályázat nyert, megvalósítása folyamatban van.
A projekt rövid tartalma a következő: Az angliai Bournemouth Borough Council és az Egri
Kistérség Többcélú Társulása közös régiós együttműködést kíván megvalósítani. Az
együttműködés célja olyan környezeti nevelést segítő oktatóprogram kidolgozása, mely a Föld
Karta alapelveire épül. Az oktatóprogram elő kívánja segíteni a környezettudatos felnőttekké
nevelést. A program kidolgozásába a Bournemouth Borough Council az avonbourni általános
iskolát, míg az Egri Kistérség az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskolát, a noszvaji
Figedy János Általános Iskolát vonja be, amellett, hogy mindkét régió számos más, a
környezetgazdálkodással, természetvédelemmel foglalkozó vállalattal, társadalmi célú
szolgáltató szervezettel együttműködik a projektben (EKTcT részéről az Ekhuszon KKft,
Városgondozás Kft, valamint a Bükki Nemzeti park).
A Tanács hatáskörében eljárva 2011. II. felében tárgyalta és jóváhagyta a kistérségi szintű
pályaválasztási tanácsadói, logopédiai és gyógytestnevelés feladat-ellátás szakmai
beszámolót. Ezen kívül az iroda a Tanács, illetve a tagönkormányzatok részére tájékoztatást
adott a 2011/12-es tanévkezdéssel összefüggő feladatokról és jogszabályi változásokról.
4.2.

Egészségügyi ellátás

Az Egészségügyi ellátás területén az EKTcT elsőrendű feladata a kistérségi szintű központi
orvosi ügyelet – felnőtt és gyermek ügyelet – működtetése az Agria Ügyelet Szolgáltató Kftvel megkötött Feladat ellátási Szerződés alapján, amely 2006. január 1-től kezdődően 10 évre
biztosított. Ez a megállapodás 14 tagönkormányzat valamint a szomszédos kistérségben
található 3 önkormányzat területére vonatkozik. A később csatlakozott három település
Feldebrő, Verpelét és Tarnaszentmária területén a Tarna-menti Orvosi Ügyelet látja el ezt a
feladatot.
A feladatellátással kapcsolatban 2011. évre vonatkozóan a Kistérségi Irodába egy betegpanasz
érkezett, melynek kivizsgálása megtörtént. Az erről szóló tájékoztatót az Agria Ügyelet
Szolgáltató Kft. saját beszámolójában fogja szerepeltetni. Az előbbieken túl kijelenthető, hogy
az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakítása összehangolt, az ellátás zökkenőmentes és
folyamatos volt. A betegforgalom, nem változott jelentősen az előző évhez képest.
Az Orvosi Ügyeleti rendszer működése során az intézmény részéről az OEP finanszírozáson
felül jelentkező költségigény nem volt.
4.3. Szociális ellátás
A Társulás 2011. évben szociális ellátási tevékenységet nem végzett, arra költségvetési forrást
nem igényelt, de civil szervezetekkel együttműködve szociális feladatok kistérségi ellátását
támogatta.
Vizsgálja annak lehetőségét, hogy mely szociális feladatok hatékony és gazdaságos ellátása
szervezhető igény szerint kistérségi szinten.
Ez időszak alatt a Medicin-Liget Egészségmegőrző és Gondozó Alapítvány, mint
együttműködő partner a Támogató szolgálatok, a Házi gondozás, az Étkeztetés, a Nappali
ellátás és a Bentlakásos otthon szolgáltatások működtetése mellett a Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás megszervezésébe fektetett energiát a kistérség területén.
4.4. Család-, gyermek és ifjúságvédelem
A Társulás a gyermekjóléti alapellátási feladatokon belül 2011. évben is biztosította, hogy a
kistérség területén valamennyi, a gyermekek átmeneti gondozását biztosító alábbi feladatok
ellátása társult formában történjen:
 Családok Átmeneti Otthona,
 Gyermekek Átmeneti Otthona
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 Helyettes szülői hálózat,
 Családi napközi hálózat
A Heves Megyei Kormányhivatal részéről a működés többszöri, több telephelyen végzett
helyszíni ellenőrzésére is sor került, melyek hiányosságot nem tapasztaltak.
Családok Átmeneti Otthona feladat
Az otthon a kistérség több településéről fogadott lakókat, a férőhely kihasználtság 2011.
évben 100 %-os volt. Az otthon lakói családgondozás keretében olyan segítséget kaptak,
melyek a szülői kompetencia megerősítésére, és az önálló életvitel megszervezésének képessé
tételére irányultak. A CSÁO infrastruktúrájának fejlesztésére nem, csak az időszerű
karbantartásokra került sor.
Gyermekek Átmeneti Otthona feladat
A Gyermekek Átmeneti Otthona (Eger, Béke u. 60.) 12 gyermek átmeneti elhelyezésére
alkalmas. Az Otthonban elhelyezettek számának átlaga 2011. évében elérte a közel 100%-os
kihasználtságot jelentő 12 főt. Az év végével megüresedő szakmai vezetői állásra pályázati
kiírással új vezető került kinevezésre.
Helyettes szülői hálózat feladat
2011. évben a hálózatban 2 fő személycsere történt. A helyettes szülői hálózatban 3 fő
megbízási szerződés keretében folyamatosan rendelkezésre áll. Az év során igény nem
jelentkezett az ellátásra.
Családi Napközi feladat
A Családi Napközi, mint Napsugár Családi Napközi Hálózat az EKGYI szakmai egysége.
Családi Napközi működik az alábbi 7 településen, kiszolgálva más települések lakosságát is:
 Andornaktálya,
 Eger (3 csoporttal),
 Felsőtárkány,
 Kerecsend,
 Maklár,
 Novaj,
 Verpelét (2 csoporttal).
2011. évben a gyermekjóléti intézményeink megfelelően működtek. Az intézményi kapacitás
lekötés 84%-os volt.
4.5. Hulladékgazdálkodás
A Társulás a hulladékgazdálkodási tevékenységét kommunális hulladék vonatkozásában a
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláson keresztül látja el. A Társulás
tagönkormányzatai 80 térségbeli településen élő közel 230 ezer ember jövőbeni gondjára
kerestek megoldást, amikor elhatározták egy új, műszaki védelemmel (kettős szigetelés)
ellátott hulladéklerakó és kezelő helyet építenek a borsod megyei Hejőpapiban, Hatvanban és
Egerben pedig térségi átrakó állomásokat hoznak létre. A rendszer működésével kapcsolatban
a Tanácsnak a Társulásba képviselő delegálásával kapcsolatban volt feladat.
Állati hulladékok kezelése regionális hálózat keretében
A hulladékgazdálkodási feladat állati eredetű hulladékkezeléssel összefüggő részét az EKT
végzi. A legnagyobb feladat 2011 évben is az Állati Hulladék gyűjtő-átrakó telep KIOP
pályázatával kapcsolatos utókövetési tevékenységek előírások szerinti bonyolítása, melyet a
Társulás mint tulajdonos az Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működtetésével lát el. Az állati hulladékgyűjtő
telep üzemeltetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően, rendben zajlott, a telep a vállalt és
tervezett mennyiségeket már szeptemberben éves szinten teljesítette. A rendszer
folyamatosan, 2010-hez képest mintegy 10%-os költségmegtakarítással működött, annak
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ellenére, hogy a beszállított hulladékmennyiség időarányosan növekedést mutat, így a
telephely az eredeti tervekhez képest már jelentős többletkapacitással üzemel. A Kft. 2011ben tartani tudta az üzleti tervében szereplő számokat, 2012. év vonatkozásában pedig
minimálisan még csökkent is a Társulás kiegészítő támogatásának mértéke.
2011-ben az ügyvezető megbízását a tanács újabb 1 évvel meghosszabbította.
4.6 Területfejlesztés, Kistérségi Fejlesztési Tanács tevékenysége
Kistérségi Fejlesztési Tanács
A KFT 2011. évben négyszer ülésezett és az alábbi főbb témaköröket tárgyalta meg;
Az Egri Kistérség Környezetvédelmi Programjának aktualizálása. A program 2001-ben
készült, így jelenleg már nem hatályos. A Környezetvédelmi Program aktualizálása fontos,
mert egyrészt helyettesíti a települések hasonló programját, így azt nem kell külön-külön
elkészíteni, másrészt sok – főként környezetvédelmi témájú – pályázathoz szükséges a
megléte, bizonyos esetekben a hiánya kizáró oknak minősül. A Tanács döntése értelmében a
kistérségi iroda elkezdte a jogszabályi változásoknak megfelelően a Környezetvédelmi
Program aktualizálását.
A Tanács 2010. év végén megtartott ülésén foglalkozott Környezetvédelmi alap
létrehozásának lehetőségével a tagönkormányzatoknál. Az alap létrehozását indokolja, hogy
jelenleg környezetvédelmi, fenntarthatósági, megújuló energiával kapcsolatos pályázati
kiírásra kizárólag azon önkormányzatok pályázhatnak, amelyek rendelkeznek
környezetvédelmi alappal (hiánya kizáró oknak minősül). Társulási keretek között ilyen
típusú pályázat pedig csak akkor adható be, ha a Társulás valamennyi tagönkormányzata
rendelkezik környezetvédelmi alappal, ezért a kistérségi iroda elkészítette és valamennyi
tagönkormányzatnak megküldte a rendelet tervezetet.
A jövő fő feladata a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése, hatékonyságának
javítása, továbbá stratégiák kidolgozása az erdészet és a mezőgazdaság területén, a
klímaváltozáshoz alkalmazkodva. A RUBIRES projekt keretén belül lehetőség nyílik a
megújuló energiaforrások, kiemelten a biomassza hasznosításának jobb kiaknázására
irányuló stratégiák kialakítására és megvalósítására, ezzel hozzáadott értéket teremtve, ami a
vidéki területek fenntartható fejlődését segíti. Az Eszterházy Károly Főiskola partner
szervezetként vesz részt a projektben. A projektben a magyarokon kívül német, osztrák,
olasz és szlovén partnerek vesznek részt. Az EKF célterületeként az Egri Kistérség Többcélú
Társulása 17 települése került kiválasztásra. A RUBIRES programban résztvevő projekt
partnerek által szervezett mobil vándorkiállítás november és december hónapokban a
kistérség egyes településeire kihelyezésre került. A kiállításra látogatók megismerkedhettek
a projekt általános céljaival, a RUBIRES keretén belül megrendezett középiskolások
versenyének eredményeivel valamint a partner régiók „best practice” (jó gyakorlat)
példáival. A kiállítás az alábbi helyszíneken volt megtekinthető: Andornaktálya, Maklár,
Kerecsend, Demjén, Egerszalók, Szarvaskő, Felsőtárkány, Ostoros, Novaj és Noszvaj
települések.
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezete az Új Széchenyi Tervhez
kapcsolódva összeállította a kistérség 2011-2013-ra vonatkozó fejlesztési projektlistáját, a
Kistérségi Cselekvési Tervet. Az elkészített anyag épít a központi és régiós akció tervekből
és programokból megismerhető információkra, figyelembe veszi azok orientálását,
meghatározásait. A dokumentumban megfogalmazásra került a kistérség jövőképe, legfőbb
elérendő célja, továbbá a rövid távú célokhoz sorolható 163 projekt.
IHLET Tisza Folyó Fejlesztési Program
Ihlet Tisza Folyó Fejlesztési Program Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
képviselője tájékoztatót tartott a Tanácsnak melyen felvázolta a projekt főbb törekvéseit, az
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alföldi termelési integráció folyamatábráját, a résztvevők lehetséges körét, a finanszírozás
módját, a feladatmegosztást, szervezeti kereteket. A Tanács a programhoz történő
csatlakozásról 2012-ben fog dönteni.
A Kistérségi Iroda rendszeresen tartott tájékoztatót a Tanácsnak az Új Széchenyi Terv és az
egyéb aktuális pályázati lehetőségekről, melyekről folyamatosan e-mailen is tájékoztattuk a
tagönkormányzatokat.
Eger Térsége Fejlesztési Egyesület
A Társulás Munkaszervezetének kezdeményezésére az Egri Kistérség Többcélú Társulása
Tanácsa 2011. november 23-i ülésén 75/2011. (XI. 23.) számú határozatával támogatta az
Eger Térsége Fejlesztési Egyesület (továbbiakban:ETFE) Alapszabályát, valamint javasolta a
kistérség tagönkormányzatainak az egyesülethez történő csatlakozást. A kistérség
tagönkormányzatai 2011. december és 2012. január hónapban megtartott Képviselő Testületi
üléseken megtárgyalták az ETFE-be - alapító tagként - történő belépést. A Társulás
munkaszervezetéhez beérkezett határozatok szerint tíz település döntött az Egyesületbe
történő belépés mellett (Andornaktálya, Demjén, Egerszalók, Egerszólát, Feldebrő,
Felsőtárkány, Maklár, Novaj, Ostoros és Szarvaskő).
Az Egyesület megalapítását a fenti tíz önkormányzat, az AGRIA-INNORÉGIÓ Tudáscentrum
az Eszerházy Károly Főiskola Természettudományi Karának alap és alkalmazott kutatási,
képzési és szakértői szolgáltatásokat lebonyolító tudományos és operatív szolgáltató
centruma, továbbá két magánszemély alapító tagként történő belépésével az egyesületi jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerveztek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően kezdtük meg. Az Egyesület 2012. 02. 21én megtartotta alakuló ülését, jelenleg az Egyesület Heves Megyei Bíróságon történő
nyilvántartásba vétele folyamatban van.

Pályázatok
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Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 3 fő 8 órában történő 10 havi (március 01.
– november 30. közötti) foglalkoztatása, továbbá szintén 3 fő 8 órában történő 4 havi
(szeptember 01. – december 31. közötti) foglalkoztatása valósult meg az EKTcT Gyerekjóléti
Intézményében (CSANA, CSÁÓ, GYÁÓ 1-1 fő).
Kerékpártárolók kialakítása az egri kistérség településein. KEOP-2011-6.2.0./A komponens
I. „A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása” című
pályázat előkészítése Eger, Egerszalók, Feldebrő, Novaj, Szarvaskő és Verpelét települések
részvételével, összesen 90 kerékpár elhelyezését szolgáló tároló kialakítására vonatkozóan
megtörtént. A pályázat előkészítési munkái elhúzódtak, a pályázathoz szükséges
dokumentumok valamennyi érintett településről a konstrukció 2011. május 19-i felfüggesztést
követően érkezett be a kistérségi irodába. A pályázati ablak újraindítása 2012 év elején
várható, ezért 2012 tavaszán lesz lehetőség a pályázat benyújtására.
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa döntésének értelmében a Társulás
Munkaszervezete a Junior Chamber International a JCI Szegedi Szervezet tagszervezete által
„Mikro-projektek támogatása 2011” címmel meghirdetett pályázati felhívására pályázatot
nyújtott be. A pályázatot kiíró Gratovin Zrt a pályázati eljárást technikai hiba miatt újból
megismételte 2012. január 2. és 2012. február 29. között. A Tanács döntése alapján az
ismételt eljárás során a Munkaszervezet újra benyújtja a pályázatot „Kulturális projektek:
rendezvények, programok a hagyományőrzés jegyében” témakörben az alábbiak
megvalósítására:
• kistérségi szintű 2012. évi programfüzet elkészítése,
• kistérségi rendezvényekhez szükséges sátor beszerzése.
Idegenforgalom, turizmus
A kistérségi iroda összegyűjtötte és összeállította a 2011. évi kistérségi rendezvénynaptárt,
melyet a www.eger-regio.hu weboldalon közzétett. Június elején a kistérség főbb nyári
programjait megjelentettük a Grátisz Pluszban is.
2011 évben a kistérség weblapjának turisztikai információkkal történő gazdagítása érdekében
a munkaszervezet megkezdte a kistérség idegenforgalmi és közművelődési értékleltárának
összeállítását. A beküldött információkkal 2012 évben a kistérségi weboldal folyamatosan
frissítésre kerül.
EKT feladatai
2011. április 28-án EKT és Eger Térségi TDME két Megállapodást kötött. A Társulás
Középtávú Együttműködési Megállapodásban vállalta, hogy a Térségi TDM Egyesület éves
működési költségeihez hozzájárul. Külön Megállapodásban került rögzítésre az Eger Térsége
TDM Egyesület által az ÉMOP-2.3.1.-2009-0018. azonosítású pályázat keretében a Társulás
részére biztosított eszközök és szolgáltatások.
A Társulás 800.000 Ft pályázati önerőt a TDM számlájára átutalt, a TDM a fejlesztési
támogatás keretében a következő eszközök és szolgáltatások biztosítását vállalta:
Nagyteljesítményű fénymásoló gép 1 db
(kiadványok, plakátok nyomtatására)
2.000 eFt.
Mobil Touch Info konfiguráció 1 db
3.000 eFt.
Nagyképernyős LED TV 1db
300 eFt.
Mobil installáció
1.000 eFt.
Laptop 1db
200 eFt.
300 eFt.
Kistérség honlapjának angol és német nyelvű fejlesztése
Kistérségi szintű kiadvány készítésének költsége
1.000 eFt.
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A Társulás a nagyteljesítményű Konica bizhub C280 típusú színes nyomtatógépet
üzemeltetésre megkapta a települések rendezvényeihez szükséges szóróanyagok
nyomtatására. A nyomtató berendezés a TDME tulajdonában marad és a TDM Egyesület
veszi nyilvántartásba. Az üzemeltetési szerződést a Konica Minolta Magyarország Üzleti
Megoldások Kft-vel a Kistérség kötötte meg, a nyomtató üzemeltetési költségeit a Társulás
biztosítja, az üzemeltetést a kistérségi iroda december hónapban elindította. A Társulás a
nyomtató berendezésen kívül a TDM Egyesülettől a Megállapodásban részletezettekből egyéb
eszközt és szolgáltatást nem kapott.
A TDM elindította az idegenforgalmi szolgáltatók oktatását első körben a nyelvi képzést,
melyre kistérségünkből Eger, Andornaktálya, Egerszalók, Szarvaskő, Cserépfalu, Kerecsend,
Demjén, Felsőtárkány és Verpelét településekről jelentkeztek. Októberben indultak az
informatikai és a szakmai képzések, melyekre térségünkből Eger, Egerszalók, Felsőtárkány,
Noszvaj és Demjén településekről jelentkeztek szállásadók és vendéglátók. A Touch Info-k
feltöltését végzők munkáját a kistérségi irodáról Bársony Dániel segíti. A Megállapodásban
foglalt mobil információs eszközt még nem kapta meg a Társulás.
A térségi TDM arculatterve elkészült és a TDM honlapja is 2011.12.07-től elérhető a
www.csillagvidek.hu címen. Tartalmát tekintve egyes részei jelenleg is folyamatos feltöltés
alatt állnak. A weblapon bemutatkozik a Társulás, megjelennek a kistérség programjai,
aktuális rendezvényei, továbbá a kistérségi iroda hozzáférést kapott a térség szállásadóinak
feltöltéséhez.
4.7.
Belső ellenőrzési feladatok
A Társulás alkalmazásában álló 4 fő megfelelő szakképzettséggel rendelkező belső ellenőr a
Társulási Tanács, a Helyi Önkormányzatok Képviselő-testületei és Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlése által a 2011. évre határozattal elfogadott, illetve módosított ellenőrzési ütemterv
alapján végezte feladatát. EMJV intézményeinek ellenőrzését 2 fő, EMJV Polgármesteri
Hivatal ellenőrzését (a belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátásával) 1 fő, EKTcT 14
önkormányzatának 18 intézménye, és a Társulás intézményének ellenőrzését 1 fő látja el.
Az elfogadott 2011. évi ütemterv a II. félévben módosításra került, melynek okai:
 EKTcT önkormányzatainak ellenőrzésénél nem került sor az egy fő szabad státusz
betöltésére,
 EMJV Közgyűlése intézmény átszervezést, összevonást hajtott végre, amely az ÖMIP-ban
meghatározott fenntartói ellenőrzés módosítását vonta maga után.
A 3 területen megvalósult ellenőrzések:
 Eger Megyei Jogú Város (EMJV) Polgármesteri Hivatalánál a témavizsgálatok helyszíni
ellenőrzése lezárult, 2 esetben folyamatban van a jelentés elkészítése, áthúzódik 2012.
évre, mert az ütemterven kívüli tanácsadások időszükséglete meghaladta a tartalék időre
tervezett napok számát.
 Eger MJV felügyelete alá tartozó intézményeknél a minden intézményre kiterjedő
témavizsgálat a normatív támogatások elszámolásának ellenőrzése, a vizsgálatok során
megállapítottak alapján az önkormányzati beszámolóhoz az adatszolgáltatás megtörtént. A
módosított ütemtervben szereplő intézmények belső kontroll rendszerének ellenőrzése és
az egyéb témavizsgálatok helyszíni ellenőrzése lezárult, két esetben a jelentések
elkészítése, illetve az intézkedési tervek elfogadása áthúzódott 2012. évre. Ezek a
vizsgálatok érintették az EKVI-t is, mint az intézmények gazdálkodását végző szervet.
 Az EKTcT kistelepülései körében 14 önkormányzat 18 közoktatási intézményére és a
társulás munkaszervezetére kiterjedő normatíva ellenőrzése lezárult, a 2010. évről
áthúzódó ellenőrzés befejeződött, a vizsgálat által megállapított hiányosságok
megszüntetésére készített intézkedési terv elfogadásra került. A módosított ütemtervben
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tervezett minden vizsgálat helyszíni ellenőrzése megvalósult. Folyamatban van 2
önkormányzat esetében a jelentés elkészítése, a csúszás oka a kapacitáshiány.
Az elfogadott és módosított ellenőrzési tervben szereplő vizsgálatok lefolytatása 2011. évben
a tervezett ellenőrzési ráfordítással volt teljesíthető, a tervezett tartalékidő idő felhasználásra
került az eseti célvizsgálatokra, tanácsadásra.
A feladatellátás során előfordult határidőcsúszás, jelentések elkészítésének 2012. évre történő
áthúzódása kapacitáshiány, betegségek és nem tervezett tanácsadási feladatok, illetve
rendkívüli szabadság miatt következett be.
4.8.

Elektronikus közigazgatás korszerűsítése

Az első félévben létrehozásra került egy új kistérségi weboldal.
A fejlesztésére a korábbi weboldal elavultsága és korszerűtlensége miatt volt leginkább
szükség.
Az új weboldalnak egy nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer szolgálja az alapját. A
portálon megtekinthetők a társulások és az intézményeik rövid bemutatásai és elérhetőségei, a
site lehetőséget biztosít a tagönkormányzatoknak a bemutatására szöveges és képi elemekkel,
valamint a kistérségi rendezvény hirdetésére, reklámozására. Az itt található
dokumentumtárba feltöltésre kelültek a jegyzőkönyvek, határozatok, alapdokumentumok,
alapprogramok, közoktatási anyagok.
A weboldalhoz új kistérségi logo készült, amely elérhető nagy felbontásban is - ez lehető teszi
egyes kiadványokon való szerepeltetést.
A korábbi eger-regio.hu domain nevet kibővítettük az egrikisterseg.hu névvel, az oldal a
www.egrikisterseg.hu címről is elérhető lett.
Az új kistérségi weboldal a 2011. június 5.-i Tanács ülésen került bemutatásra.
Az iroda folyamatos támogatás nyújtott a tagönkormányzatoknak az egységes kistérségi
iktatószoftver működtetésében valamint közreműködött felmerült problémák megoldásában, a
helyszínen és távmunkában is.
Az iroda folyamatosan működteti és fejleszti az online előterjesztés kezelő rendszert
(http://dokumentumok.eger-regio.hu), ahol a Tanács üléseken megtárgyalt előterjesztések már
visszamenőleg 2009. 04. 21-től megtekinthetőek.
Rendszergazdai feladok ellátása történik a Kistérségi Irodában (szerver és hálózat
üzemeltetés, archiválás, programinstallálások) valamit a polgármestereknek használatra
átadott 17 notebook vonatkoztában felmerülő hibák elhárításával.
4.9. Közművelődés
Kistérségi Közművelődési Stratégia rövidtávú cselekvési terve.
Egerszalók Község Önkormányzata támogatást nyert az OKM által kiírt „Esélykülönbséget
mérséklő kulturális vidékfejlesztés elősegítése” Kistérségi közkincs-kerekasztalok további
működésének támogatása elnevezésű pályázaton. A Támogatási Szerződés értelmében a
közművelődési-referens kötelező feladata volt kistérségi kulturális koncepció/stratégia
rövidtávú (2 éves) cselekvési tervének elkészítése, melyet az Egri Kistérség Többcélú
Társulása Tanácsa 2011. június 15-i ülésén jóváhagyott.
A Tanács hatáskörében eljárva tárgyalta és jóváhagyta a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár 2011. január-október időszakra vonatkozó mozgókönyvtári szolgáltatásról szóló
beszámolóját. Az intézménnyel megkötésre került a kistérségi mozgókönyvtári szolgáltatásra
vonatkozó 2012. évi feladat-ellátási megállapodás.
Összefoglalás
15

Összefoglalásként megállapítható, hogy 2011. évben Társulásunk a jogszabályi kereteknek
megfelelően működött, a vonatkozó törvényi előírásokat betartva.
A Társulás és szervezeti egységeinek folyamatos működése biztosított a takarékos
gazdálkodásnak köszönhetően a romló finanszírozási feltételek mellett is.
A II. félévben várható jogszabályi változások alapvetően befolyásolják a Társulás és a
munkaszervezet jövőbeni feladatait.
Barta Győző
Kérdezi az irodavezető asszonyt, hogy van e szóbeli kiegészítése a beszámolóhoz?
Vasas Lajosné
Köszönti a képviselő testület tagjait. Fontos feladatot lát el az Innovációs bizottság a társulás
életében. A térségi TDM előkészítésében jelentős szerepük volt. Sajnos pályázat
előkészítésben nem kellett sokat munkálkodni, mert a kiírt pályázatoknak nem felelt meg a
kistérség, mert a legtöbb pályázatnál a jó helyzetben lévő kistérségek ki voltak zárva.
Barta Győző
Kérdezi a képviselőket, hogy van e hozzászólás, észrevétel?
Dr. Zsirai Sándor
Az együtt gondolkodás és a közös összefogás hozta létre a kistérségi társulást, azzal a céllal,
hogy minden társult önkormányzat, valamilyen előnyét élvezze.
Szó esett pár mondatban a pályázatokról. Kérdése, hogy pályázatfigyelés történik e? Kivel
lehet ezzel kapcsolatban együtt működni, ki végzi ezt?
Melyek azok a fő irányok, amiket célul tűzött ki a kistérség a pályázatokkal kapcsolatban?
Látható, hogy van 2011-2013 évekre vonatkozó projektlistát, melyet a kistérségi cselekvési
terv tartalmaz. Lehet e tudni, hogy melyek a prioritások? Mennyire konkrét ez a cselekvési
terv?
Kerékpártárolóra vonatkozó pályázat benyújtására talán újra lesz lehetőség.
Javasolja a 2012. évi rendezvénynaptár összehangolását a kistérségi települések között.
Mikorra várhatók a térségi TDM működésével kapcsolatos felszerelések beszerzése?
Tudomása szerint erre már rendelkezésre áll a szükséges összeg. Mi az oka, hogy még
nincsenek az irodán?
A weboldal, mely kívánni valót hagy maga után. Ezt nyilvánvalóan nem a kistérségi
munkatársaknak kell megoldani, hanem több és pontosabb információt kellene rendelkezésre
bocsájtani. Van e arra információ, hogy a weboldal látogatottsága milyen?
Lőrincz József
Az anyagról nehezen mondok véleményt, ha nem ismeretes a cél. A beszámolóba szerepelt,
hogy voltak pályázatok. Az olvasható, hogy a meglévőekről folyamatosan tájékoztatják az
érintetteket. Ide ez nem jutott el. Véleménye, hogy a társulás azért jött létre, hogy bizonyos
feladat ellátási csoportokat csak rajta keresztül lehet megoldani önkormányzatoknak. Kérdése,
hogy a Rubires program kiállítása mikor járt Szarvaskőn?
Szarvaskő tudtával nem tagja a az egri kistérségi TDM-nek.
Szó van a beszámolóban arról, hogy bizonyos nyelvtanfolyam lett elindítva a TDM keretein
belül. Kérdése, hogy ki tudott róla, ki jelentkezett?
Megnézte az Eger Kistérsége Honlapot. Ott olvasható volt egy rendezvény az Agrár
Széchenyi Kártyáról tartott beszámoló 2011 őszén. Itt is vannak olyan emberek, akiket ez
érdekelhetett volna, de nem biztos, hogy erről a honlapról tud és tájékoztatást kap. Ezért lenne
jó a jobb információáramlás.
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Nahóczki László
Legfontosabb hiány az információk hiánya. Javasolja a Kistérségnek, hogy havi rendszeres
hírlevelet üzemeltessen.
Vasas Lajosné
A területfejlesztési előadónk Pozsikné Hídvégi Éva foglalkozik a pályázatfigyeléssel. Amikor
egy-egy pályázati köteg megnyílik, vagy nyilvánosságra hozott, akkor ezeket a pályázatokat
összegyűjtve, vagy társulási ülésen került kiosztásra, vagy a kistérség weboldalára kerül ki. A
pályázatok zöme nem olyan volt, mely kistérségi szinten beadható.
Kistérségi hírlevél készült régebben, mely a weboldalon volt megtalálható.
A kistérségi cselekvési tervnek az önkormányzatok által beküldött adatbázis az alapja. Aki
ennek eleget tett, azok a cselekvési tervben szerepelnek.
Kerékpártároló ügye a beszámolóba bekerült. Több település esetén nem mindenki küld meg
minden szükséges iratot. Ezt a pályázatot idő előtt lezárták, így sajnos nem tudtuk beadni a
pályázatot. Mivel idő előtt lezárták ezt a pályázatot, ígéret van rá, hogy 2012. évben újra
megnyitják.
A rendezvénynaptárba igyekszünk minden önkormányzatot szerepeltetni. Egy rövidített
kiadvány elkészült az Utazás Kiállításra. Ennek egy részletesebb teljes körűje megtörténik.
A TDM az eszközöket megkapta. Külön megállapodás született, mert nem látszott
biztosítottnak, hogy a támogatási összegből a Kistérségi Társulás, mint TDM tag, hogyan
részesülhet. Ezért állítottak fel egy listát, hogy mi az amit úgy lehet kérni, hogy a társult
önkormányzatok tudják hasznosítani. Ígéret van, hogy az eszközöket hamarosan megkapjuk.
Bármelyik önkormányzat megteheti, hogy térségi TDM tag lesz.
A RUBIRES program, amikor lezárult, készült egy nagyon szép installáció. Ezt a
polgármestereknek kellet jelenteni, hogy kérik a településen elhelyezni, kiállítani.
Információ hiányban mindenki szenved. A leggyorsabban kezelhető információs forrásnak a
honlap elképzelhető.
A polgármesternek évente két alkalommal be kell számolnia arról, hogy mi történt abban a
társulásban, melynek tagja az önkormányzat.
Barta Győző
Elsőként a bővebb információ érdekében a képviselők részére megküldésre kerül a kistérségi
társulások anyaga. A hírlevelet nagyon jó ötletnek tarja, mely egyszerű formába eljuthat az
önkormányzatokhoz, és a weboldalakon megjelenhet.
A Rubires kiállítással kapcsolatban elmondja, hogy a kiállítás megvalósult a könyvtárban. A
pontos időpontról tájékoztatást ad. Amennyiben szükséges, akkor újra megkérjük a kiállítás
anyagát bemutatásra.
A cselekvési tervbe azok a beruházások kerültek be, melyek már beadásra kerültek, vagy
folyamatban vannak, illetve azok a kívánalma, melyek már rég óta megfogalmazódtak,
melyek már a költségvetések tárgyalásakor igényként jelentkeztek. Ide tartozik a
szennyvízhálózat, ivóvíz, vár, községháza felújítása.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szavazás: 5 igen szavazattal elfogadásra került.
7/2012.(III.20.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az Egri Kistérség
Többcélú Társulása 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal
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2. Mezőgazdasági területek aktuális kérdéseinek megvitatása és a 27/2011.(V.17) sz.
határozat (legeltetés lehetőségének biztosítására), végrehajtás felfüggesztésének
felülvizsgálata.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
A képviselő testület 2011. május 17. ülésén a 27/2011.(V.17.) számú képviselő-testületi
határozat alapján az alábbiakat határozata meg.
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy a tulajdonában lévő,
zártkerti/külterületi/belterületi ingatlanokra vonatkozóan a IV. övezetben (mezőgazdasági
terület, mely ténylegesen mezőgazdasági jellegű), szabályozott körülmények között, melynek
a részleteit a mindenkori szerződés tartalmazza, legeltetési lehetőséget biztosít az
állattartóknak, minimum 1 ha/számosállat díjért, 1 éves időtartamra.
Ennek a határozatnak a végrehajtását a testület határozatlan időre felfüggesztette a
41/2011.(VII.19.) számú képviselő-testületi határozattal. A felfüggesztés oka egy folyamatban
lévő szerződéskötés volt, és mivel még hasonló szerződést nem kötött az önkormányzat, így a
testület jobbnak látta a határozat felfüggesztését, mint a szerződés aláírásával egy bizonytalan
helyzet teremtését. Kéri a képviselőket, hogy a felfüggesztést az önkormányzat szüntesse meg
és tegye lehetővé a legeltetéses hasznosítást.
Kérdezi, hogy van e vélemény, hozzászólás?
Lőrincz József
Arra kellene választ kapni, hogy mi van abban az MHV rendeletben, ahol ki lehet azt
használni, hogy a terület használója, művelője, legyen az bárki tulajdona, milyen jogi
egyezségnek kell lenni, ami alapján átszáll a területalapú támogatás arra a személyre.
Barta Győző
Szerencsés volt a megfogalmazás, mert nem területet ad bérbe vagy használatra az
Önkormányzat, hanem lehetőséget biztosít arra, hogy önkormányzati területen legeltetésen
formában táplálja a jószágait.
Ez a határozat nem ad jogalapot arra, hogy a földtulajdonhoz, használathoz kötődő egyéb
jogok átszálljanak. A földalapú támogatás a tulajdonost, illetve a szerződő használót illeti
meg.
Nahóczki László
Ha jól tudom, a területalapú támogatást, mivel a területén van, az Önkormányzat adja be, az
Önkormányzat számlájára érkezik meg a támogatás összege.
Barta Győző
Más is beadhatja, és akkor felfüggesztik és senki nem kapja meg a támogatást addig, amíg
döntés nem születik.
Javasolja, hogy a határozat végrehajtásának felfüggesztését oldja fel a testület és szerződést
csak akkor kössön, ha erre a törvény által garanciát és a jogi irodától megnyugtató választ
kapunk.
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri szavazzanak.
Szavazás: 5 igen szavazattal elfogadásra került.
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8/2012.(III.20.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja, hogy a 27/2011.(V.17.)
számú képviselő-testületi határozat végrehajtásának felfüggesztését megszűnteti.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal

Barta Győző
Ide kapcsolódik, szorosan a szarvaskői határ aktuális kérdése, elsősorban a területalapú
támogatás kérdései.
Az MVH-tól kapott az önkormányzat három területre figyelmeztetést, melyeken olyan hibákat
állapítottak meg, melyek helyre hozhatóak. A jegyzőkönyvben megállapították, hogy a
gazdálkodó nem tartotta gyommentesen a területet, illetve a gazdálkodó nem akadályozta meg
a fás szárú növények megtelepedését és terjedését. Közel 8 millió forintos támogatás 15%-a
bánhatja ezt. Ezek után a területek után több mint 1,5 millió forintot kaptunk. A megnyugtató,
ha nem lesznek beadva, vagy el kezdődik a művelése.
A határozat úgy szól, hogy három egymást követő évből kétszer állapítják meg a
hiányosságokat, akkor szankcionálható büntetéssel.
Javasolja, hogy mindenképpen kezdődjön el a terület kitisztítása. Ma a bérci és földszakadási
részt megnéztünk Benkó képviselő úrral. A 10 hektárban már igen vastag fás szárú növények
vannak. A falugazdásznál érdeklődni kell, hogy mi számít hasznosításnak. Legeltetési
használatra van igény a területre.
A bérci kis területet a bérlő rendbe teszi, annak a gondja megszűnik. A 22 hektáros területre
rendelkezünk a költségvetésben 1 millió forintos kerettel. Ennek az összegnek a keretéig a
kitisztítását minél előbb kezdjük meg.
Kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel.
Lőrincz József
Kérdése, hogy ki mit tud mi lesz a sorsa a területalapú támogatásnak. Amennyiben megszűnik
jövőre, vagy egy-két éven belül, akkor azt javaslom, had vigye. Nem éri meg rákölteni. De ha
hosszútávon a támogatás marad, akkor javaslom a kitisztítást.
Nahóczki László
Megnézve az elmúlt éveket, látható, hogy a területalapú támogatás összege folyamatosan
emelkedett. Garanciát nem lehet vállalni arra, hogy ezzel mi lesz a jövőben. Az európai
országok némelyikében hamarabb meg akarták szüntetni, de a mai napig emelkedik a
támogatásuk összege.
Két árajánlatot ad át kaszálásra vonatkozóan. A vállalkozók a területet nem látták az
ajánlatadás előtt.
Ezeket a területeket, ki lehet takarítani, akár a közfoglalkoztatás keretében is.
Lőrincz József
Kéri a képviselő urat, hogy kerüljenek pontosításra az árajánlatok, és még kérjünk be többet.
Barta Győző
Amint megérkeztek az ajánlatok, az összesítőt a képviselőknek továbbítjuk. Jó lenne a munkát
áprilisban elkezdeni.
Mivel nincs, több hozzászólás rátér a következő napirendre.
3. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek indítványok.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
19

Barta Győző
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az élelmiszerbolt és italbolt bérlője megkereste és közölte,
hogy nem kívánja a bérleti szerződését meghosszabbítani, még a csökkentett bérleti díjjal
sem. Az elkövetkezendő időszakban el kell gondolkodni azon, hogy mi legyen az épület
sorsa.
Lehetőség, hogy új bérlőt keresve bérbe adja az önkormányzat. Másik lehetőség hogy a
jelenlegi bérlő megvásárolja az épületet.
Harmadik lehetőség egy gazdasági társaság alapítása, és az üzemelteti tovább. Nem lehet sem
a bérlőt, sem a lakosságot kétségek között hagyni. Döntésre váró tervezetet rövid időn belül le
kell tenni az asztalra.
Kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel?
Lőrincz József
Már el kell kezdeni a lehetőségek feltárását. Tegye meg a közlését írásban, mert ez eddig csak
szóbeli megbeszélés volt. Törekedni kell arra, hogy a településen élelmiszer bolt működjön.
Barta Győző
Elmondja, hogy jövő hét végén Tiszapéterfalváról érkezik egy vendégcsapat. A kistérség
polgármesterei voltak Tiszapéterfalván egy barátságos focimérkőzésen. Ez a vendéglátó
csapat látogatna el a kistérség néhány településére, így Szarvaskőre is.
Március 30-án érkeznek. Szeretné, ha a helyi hagyományőrző csapat fellépne, kiegészülve
még egy táncos csapattal.
Kéri a vendéglátással kapcsolatban a képviselők segítségét.

Barta Győző
Kérdezi, hogy van e még a képviselőknek a szóbeli előterjesztésekhez hozzászólásuk?

Több nyílt ülésű napirend és hozzászólás nem lévén az ülést berekeszti.

Legközelebb 2012. április 17. napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.

k. m. f.

Barta Győző
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző
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