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Koncz Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a Képviselő-testületek határozatképesek, az együttes ülést megnyitja.
Javasolja, hogy az ülés jegyzőkönyvének hitelesítője dr. Korondi Klára képviselő legyen.
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

30 fő
22 fő
22 fő
22
0
0

A Képviselő-testületek 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
125/2014. (VI.19.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
Szerencs, Bekecs, Legyesbénye, Mezőzombor Önkormányzatának Képviselő-testületei a 2014.
június 19-i együttes ülésének jegyzőkönyv hitelesítőjévé dr. Korondi Klára képviselőt választja
meg.
Koncz Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, amely megegyezik a
meghívóban közöltekkel.
Meghívó, javasolt napirend:
Bekecs, Legyesbénye, Mezőzombor és
Szerencs települések Képviselő-testületei
2014. június 19-én, (csütörtökön) 12,00 órától
tartják együttes ülésüket, melyre ezúton tisztelettel
MEGHÍVOM
Helyszín:

Szerencs, Rákóczi-vár színházterme
(3900 Szerencs, Huszárvár utca 11.)

Napirend:
1.) Tájékoztató a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás I. féléves munkájáról
Előadók:
Koncz Ferenc, a társulás elnöke
2.) Tájékoztató a négy települést érintő aktuális feladatokról (szóbeli előterjesztés)
Előadó:
Béki József, Bekecs község polgármestere
Hlivják László, Legyesbénye polgármestere
Radó Béla, Mezőzombor polgármestere
Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere

Koncz Ferenc polgármester kérdés, hozzászólás, más javaslat hiányában szavazásra bocsátja
a napirendet.
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:

30 fő
22 fő
22 fő
2

Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

22
0
0

A Képviselő-testületek 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
126/2014. (VI.19.) Öt.
HATÁROZAT
Tárgy: napirend elfogadása
Szerencs, Bekecs, Legyesbénye, Mezőzombor Önkormányzatának Képviselő-testületei a 2014.
június 19-i együttes ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.) Tájékoztató a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás I. féléves munkájáról
Előadók:
Koncz Ferenc, a társulás elnöke
2.) Tájékoztató a négy települést érintő aktuális feladatokról (szóbeli előterjesztés)
Előadó:
Béki József, Bekecs község polgármestere
Hlivják László, Legyesbénye polgármestere
Radó Béla, Mezőzombor polgármestere
Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere

1. Tájékoztató a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás I. féléves munkájáról
Előterjesztés:
Tisztelt Képviselő-testület!
A kialakult gyakorlatnak megfelelően a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. első féléves
tevékenységéről készült tájékoztatót a négy képviselő – testület együttesen megtartott ülésére
terjesztem elő, eleget téve a jogszabályban foglalt kötelezettségnek.
2014. május végéig a Társulási Tanács 3 alkalommal ülésezett és 17 határozatot hozott. Elfogadásra
került többek között a társulás 2014. évi költségvetése, 2014. évi zárszámadása, foglalkozott a tanács a
gyerekesély stratégia, cselekvési program és forrástérképpel, a támogató szolgálatnál lévő busz
igénybevételének szabályairól, társulási megállapodás módosításáról, valamint a kistérség
tulajdonában lévő 2 busz üzembentartói jogának átengedéséről.
A SzTcKT 2014-ban az alábbi feladatokat látja el:
általános
feladatok

Munkaszervezet
működtetés
fejlesztés
társulási ülés
határozat

szociális
alapszolgáltatási

belső
ellenőrzési
feladatok

PÁLYÁZATOK

házi
segítségnyújtás –

16
településen:

ÁROP 1.1.5/C
„Szerencsi
kistérség hosszú
távú fejlődésének
módszertani
megalapozása”
2008-2010

542 ellátott
13 település
61
gondozónő

- 3 utó
- 6 átfogó
- 4 konyha
- 10 pénztár
- 2 db
létszám-és bér
- 3 db
közérdekű

fenntartási
időszak
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jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
pályázati forrásból
362 ellátott
18 településen
38 gondozónő
(megbízási
szerződéssel)

LHH –
Leghátrányosabb
Helyzetű
Kistérségek
támogatására kiírt
programcsomag

támogató szolgáltatást
a pályázatban felvállalt
5500
feladategység
alapján 12 M Ft
támogatási összegből
látjuk el

„Eséllyel a jövőbe
– Gyermekesély
program a
szerencsi
kistérségben”
címmel TÁMOP5.2.3-A-12/1.

működtetjük
-személyi
segítő
szolgálatot
-szállító szolgálatot
-tanácsadást,
-információs
szolgálatot

megvalósítása
folyamatban

Feladataink egy részét (belső ellenőrzés, építés- ügyek) kötelező jelleggel kell ellátni, másik része
önként vállalt, de normatív állami támogatás keretében finanszírozható: házi segítségnyújtás, illetve
pályázati forrásból rendelkezésre áll a feladatellátáshoz szükséges összeg (a szürke színnel jelölt
feladatok esetén).
A 2014. évben a belső ellenőrzés és az építésügyi feladat finanszírozása a feladatot igénylő
önkormányzatok által történő befizetésből történik.
I. Belső ellenőrzés:
2014-ben a belső ellenőrzési egységnek ellenőrzési illetékessége alá 14 önkormányzat és az SzTcKT
tartozik.
A 2014. február 6-án megtartott Jegyzői Kollégiumi ülésen igényként merült fel a 2014. évi belső
ellenőrzési ütemtervek módosítása, azaz Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzési tematikához
való igazítása, egyúttal az ellenőrizendő településeken végzendő vizsgálatok későbbi időpontban
történő megvalósítása.
A társulás keretein belül működő belső ellenőrzési szervezet a 2014. évben 18 ellenőrzést végez,
melyből:
- 1 db élelmezési tevékenység utóellenőrzése
- 2 db informatikai ellenőrzés
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- 2 db céljelleggel nyújtott támogatások ellenőrzése
- 9 db szabályszerűségi ellenőrzés
- 4 db átfogó ellenőrzés
Jelen időpontig 5 ellenőrzés került elvégzésre, melyből 3 esetben átadásra kerültek a belső ellenőrzési
tevékenység
tapasztalatait, megállapításait
tartalmazó
ellenőrzési
jelentések.
Jelenleg
folyamatban van
a
közelmúltban
ellenőrzött
intézmények
ellenőrzési
jelentéseinek
elkészítése, továbbá a fennmaradó vizsgálatok lefolytatása.
II. Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás szociális alapellátási formaként a SzTcKT fenntartásában 2014-ben továbbra
is szervezetten, hatékonyan látja el feladatát a kistérség 9 településén.
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, mely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását
szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja, amelynek alapelve, hogy az idős
ember a lehetőségekhez képest minél tovább maradjon meg saját otthonában. A házi gondozó
feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális
szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának
megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
Lényeges jogszabályváltozás a TAJ alapú nyilvántartás bevezetése, mely a napi gondozás
jelentésének kötelezettségével jár. Így minden település köteles naponta lejelenteni gondozottainak
számát a vezető gondozónő felé. Ez a kötelezettség a munkaköri leírásokba is bekerült.
Jelenleg 45 fő szociális gondozónő látja el a településeken élő 400 fő ellátott gondozását 9
településen. A dolgozók közül jelenleg 6 fő jár szociális gondozó és ápoló képzésre, a képzettségi
arány: 93 %.
A házi segítségnyújtás az ellátott saját otthonában történő segítségnyújtását jelenti, a településen
belüli közlekedést kerékpáron végzik. A kerékpárok az évek során egyre rosszabb állapotba kerültek,
emiatt a javítási költségek jelentősen megnövekedtek.
Egyre gyakrabban megjelenő probléma, hogy a gondozási szükségletfelmérés során megállapított
időtartamot /mely gyakran több óra!/ teljes egészében igénybe kívánják venni a kérelmezők. Sajnos,
ezt a gyakorlatban megvalósítani nagyon nehéz.
ELLÁTOTTAK
SZÁMA
Bekecs
Golop
Legyesbénye
Mád
Mezőzombor
Monok
Rátka
Sóstófalva
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Újcsanálos

2014.01.

2014.02.

2014.03.

2014.04.

2014.05.

46
--18
50
45
45
27
----9
--19

45
--19
54
46
45
29
----9
--17

45
--18
55
45
45
31
----9
--17

45
--18
54
44
45
29
----10
--17

45
--18
55
44
45
29
----10
--17

Szerencs
Összes

141
400

140
404

139
404

140
402

137
400

MUTATÓSZÁM
Szerencs
Bekecs

2014.01.
132
43

2014.02.
133
44

2014.03.
134
44

2014.04.
133
45

2014.05.
133
45
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Golop
Legyesbénye
Mád
Mezőzombor
Monok
Rátka
Sóstófalva
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Újcsanálos

--17
47
43
44
26
----9
--16

--18
48
43
44
27
----9
--16

--18
52
42
44
28
----9
--17

--17
52
43
43
27
----10
--16

--17
54
43
44
28
----10
--16

Összes

377

382

388

386

390

III. Támogató szolgálat
A támogató szolgáltatás 2009. január 1-jétől nem kötelező önkormányzati feladat, de a Társulás
vállalta a megkötött támogatási szerződés értelmében a szolgálat finanszírozását.
Támogató szolgálat négy fővel dolgozik:
1 fő vezető, felsőfokú szakirányú végzettséggel
2 fő személyi segítő, középfokú szociális gondozó és ápoló végzettséggel
1 fő gépkocsivezető „D” kategóriás jogosítvánnyal
Jelenleg a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás támogató szolgálatánál 36 fő súlyos
fogyatékossággal élő személy van nyilvántartva.
A szolgálatvezető 5 új megállapodást kötött, az ellátottak egyaránt igénylik a szállító szolgálat és a
személyi segítő szolgáltatás nyújtását.
A támogató szolgálatunknál gondozottak fogyatékosságának fajtája:
2014.
Mozgásszervi fogyatékos
Értelmi fogyatékos
Halmozottan fogyatékos
Hallássérült
Látássérült
Autista
Összesen

13
19
0
1
0
3
36

Támogató szolgálatot igénybevevők megoszlása a 2014.05.31-ig:
Nemük alapján

Férfi

Nő
17 fő

19 fő

Életkor alapján: (aktív az, aki 65 éves kor alatti, passzív, aki 65 éves kor feletti személy)

Aktív
29 fő

Passzív
7 fő

Szociális ellátásuk alapján:

Fogyatékossági
támogatásban
részesül
16 fő

Magasabb
összegű családi
pótlékban
részesül
20 fő
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Családi állapotuk, viszonyuk alapján:
Egyedül élő
4 fő

Családban élő
32 fő

A 2014. évre az NRSZH főigazgatói döntése szerint szállító szolgálat esetében 3686, személyi segítés
esetében 1200 feladategység teljesítését határozta meg. A támogató szolgálatunk
2014. 05.31-ig a bevállalt feladategységből a személyi segítés területén 905, a szállító szolgálatban
2426 feladategységet teljesített.
A személyi segítő szolgálat működése
A személyi segítő szolgálat keretében 20 főt gondozunk hetente, naponta 5-6 főt. A napi gondozottaink
közül a saját otthonukban történő ellátást igénylik (pl.: tisztálkodás, öltözködés, ápolás, háztartás
vitelében való segítés, felügyelet), illetve a lakáson kívül (pl.: oktatási intézményekbe és szakorvoshoz
való kísérés, ügyintézés, bevásárlás, gyógyszerfelíratás, gyógyszerkiváltás) kérik a segítségünket. A
személyi segítők egyéni gondozási terv alapján lehetőség szerint az ellátott bevonásával segítik a
gondozottat.
A fogyatékkal élő személyeket kérésükre - lakáson kívüli segítségnyújtás keretében - a személyi segítők
elkísérik a kívánt szervekhez, illetve szolgáltató helyekre és ott segítséget nyújtanak részükre a nem
akadálymentesített épületbe való bejutásban, az épületen belüli közlekedésben, a hivatali
ügyintézésben, a szükséges nyomtatványok kitöltésében, az illetékbélyeg beszerzésében, az
egészségügyi és szociális szolgáltatások igénybevételében, a bevásárlásban (a bevásárló kocsi tolása,
a polcokon lévő áruk levétele, az áruk kiválasztása és hazaszállítás stb.)
A szállító szolgálat működése
A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás több településéről szállítunk fogyatékkal élő gyermekeket az
Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe, a
József Úti Óvodába, az Éltes Mátyás Autista Tagiskolába és a 10. Sz., Petőfi Sándor Általános és
Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Kórházi Tagozat intézetébe Miskolcra. Naponta 6-7 fő
személy igényli a szállító szolgálatunkat. Továbbra is igény mutatkozik a Szerencs Város
Önkormányzat Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetbe, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórházba való szállításra.
2014. május 31-ig a szállító szolgálat igénybevételét 753 alkalommal igényelték.
Tanácsadás, információs szolgáltatás működése
Támogató szolgálatunknál arra törekszünk, hogy segítségünkkel a fogyatékos személyek saját
lakókörnyezetükben kapják meg a szükséges segítséget, tanácsadást, tájékoztatást. Kapacitásunk
maximális kihasználására törekszünk, a szolgáltatásainkat rugalmasan nyújtjuk. A támogató szolgálat
a komplex gondozás érdekében együttműködik az ellátási területen működő szociális, gyermekjólétigyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási intézményekkel, a munkaügyi központokkal és az érdekvédelmi
szervezetekkel.
IV. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék használatára képes időskorú vagy fogyatékos
személyek, illetve pszichiátriai betegek jelzése alapján, az önálló életvitel fenntartása mellett a
felmerülő krízishelyzetek elhárítása.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2005-ben 110 db jelzőkészülékkel indította el a társulás, mára
már 362 db a kihelyezett készülékek száma. Ebből a tényleges feladatmutató alapján 2012-es évben
357 gondozott után igényeltünk támogatás.
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(A támogató szolgáltatás és közösségi ellátás finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.)
Korm. rendelet ide vonatkozó bekezdései szerint a támogatás alapját képező feladategységet a
szociálisan rászorult személyeknél kihelyezett jelzőkészülékek száma határozza meg.)
A fennmaradó 5 készülék után nem történt támogatásigénylés, mivel a gondozottak nem szociálisan
rászorultak voltak, de egészségügyi állapotuk miatt ellátásban részesülnek. 2013. május 30-ig ez a
szám 361-re nőtt, mivel vagy jogosultak lettek, vagy kikerültek az ellátási rendszerből, mert
elhaláloztak.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást végző gondozók, mint házi gondozók állnak munkaviszonyban
a Társulással vagy a települési önkormányzattal. Munkájukat a Társulással kötött külön megbízási
szerződés alapján végzik. A Társuláshoz tartozó településeken 2-2 fő, Szerencsen 5 fő, Mádon 1fő
gondozónő készenléti ügyeletben, heti váltásban látja el feladatát, a munkájukhoz szükséges tárgyi
eszközöket a Társulás biztosítja.
Az ügyeleti táskák települési igények szerint (előzetesen a gondozónővel történő egyeztetés alapján)
feltöltésre kerülnek (sürgősségi gyógyszerek, irodaszerek, tesztcsík, vérvételi lándzsa a
vércukorméréshez).
A jelzőkészülékek elosztása a kistérséghez tartozó települések között

Település
Alsódobsza
Bekecs
Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezőzombor
Monok
Prügy
Rátka
Sóstófalva
Szerencs
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tiszalúc
Újcsanálos
Összesen:

Lakosság
szám
2011.01.01.
(KSH)
329
2626
611
1650
2364
2829
2549
1705
2634
970
281
9644
3825
1313
2027
2060
5504
917
43838

Összesen
9
16
10
8
19
16
17
17
17
44
9
85
17
14
16
17
21
10
362

Az ellátottak szociális rászorultság szerinti (a gondozási szükséglet, valamint egészségi állapoton
alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007.
(XII.22.) SZMM rendelet alapján) megoszlása
A szociális rászorultsági okok:
Egyedül élő 65 év feletti személy:
Egyedül élő súlyosan fogyatékos:
pszichiátriai beteg személy:

(fő)
313
12
0
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Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti:
súlyosan fogyatékos:
pszichiátriai beteg személy:

32
5
0

Összesen:

362

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbra is térítésmentes mind a szociálisan rászorulók, mind
a nem rászorulók számára.
A segélyhívásokat fogadó diszpécser-központot 2013. január 1-jétől a Szerencsen működő B.-A.-Z.
Megyei Önkormányzat Idősek Otthonának az épületében helyeztük el, 24 órás ügyelettel, külön
együttműködési megállapodásban rögzített feltételekkel.
A programot a jelzőrendszert szállító GUARDS Rt. telepítette, szabvány alapján működik, amely 1 db
számítógépből, 1 db vezérlő szoftverből, 2 db átjátszó berendezésből és 1 db antennából áll.
1 fő rendszergazda – megbízási szerződéssel – gondoskodik a rendszer műszaki-technikai feltételeinek
folyamatos üzemeltetéséről (készülékek kisebb javítása, áthelyezése).
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítja azt a lehetőséget, hogy krízishelyzetben a gyors
segítségnyújtást, a biztonságos életvitelt megteremtsük.
Ahhoz, hogy a folyamat biztonságos és hatékony legyen, a fenti feltételeket továbbra is biztosítanunk
kell a gondozottak számára.
Gyerekesély Iroda
„Eséllyel a jövőbe – Gyermekesély program a szerencsi kistérségben” címmel TÁMOP-5.2.3-A-12/1.
pályázata.
Kedvezményezett neve: Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás
Pályázati azonosító: TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0008
Projekt időtartama: 2013.04.01-2015.03.31
Támogatási Szerződés aláírása: 2013.04.23
Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Támogatási összeg: 592.421.052,-Ft
A projekt 2013.04.01. kezdettel indult, a Támogatási szerződés aláírására 2013.04.23-án került sor. A
támogatási szerződés megkötését követően előleg igénylési kérelem került benyújtásra. Az előleg 2013.
05.07-én megérkezett.
A megalakult Gyerekesély Irodában jelenleg fő dolgozik teljes munkaidőben:
I. projektmenedzsment (4 fő)
II. szakmai vezető (1 fő)
III. szakterületi koordinátorok (5 fő)
IV. asszisztensek (4 fő)
V. iskolai szociális munkás (2 fő)
VI. animátor (1 fő)
A 18 településen munkaviszony keretében összesen: 33 főt - ebből 16 főt - Szerencsen; megbízási,
vállalkozói szerződés keretében 18 településen, 139 főt kívánunk foglakoztatni
a tervezett tevékenységek beindításával.
A projekt keretében 5 fejlesztési területet céloztunk meg.
1. Korai fejlesztés területén 3 Biztos Kezdet Házat hozunk létre és működtetünk (Megyaszó, Monok
Prügy településeken) hiányzó vagy nem elégséges szolgáltatások keretében gyermekorvosi
szűrővizsgálatokat terveztünk azon településeken, ahol gyermekorvos nem elérhető. Megelőzhető
káros szenvedélyek tárgykörben prevenciós tevékenységeket végzünk. A védőnői szolgálat
tevékenységén kívüli szűrővizsgálatokat végez, illetve az anyai szerepre felkészítéssel kapcsolatos
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foglakozások tartását vállalta. A védőnők kompetenciájának bővítésére és rekreációjára is sort
kerítünk.
2. Oktatási területen 3 tanoda működtetését vállaljuk (Tiszalúc, Taktakenéz, Mezőzombor
településeken), óvodások részére informatikai fejlesztő foglalkozásokat terveztünk, az általános iskola
alsó és felső tagozataiban informatikai eszközök, programok segítségével próbáljuk felzárkóztatni a
tanulási nehézséggel küzdő gyermekeket. Nyári napközis és bentlakásos táborokat szervezünk 6
témakör köré csoportosítva. A szülők bevonásáról az oktatási intézmények segítségével is
gondoskodunk a szülővé válást erről az oldalról is megközelítjük. A hátrányos helyzetű gyermekekkel
napi szinten foglalkozó pedagógusok részére pedagógiai műhelyt működtetünk, amelynek keretében
munkaközösségeket, továbbképzéseket, szakmai utakat szervezünk.
3. Szociális területen egy settlement típusú közösségi házat alakítunk ki (Mezőzombor településen),
szociális csoportmunka-foglalkozásokat tervezünk a gyerekek szüleinek bevonásával. A szociális
területen dolgozók részére szak- és szakmaközi hálózatot működtetünk, illetve gondoskodunk a
szociális szolgáltatások kistérségi szintű összehangolásáról.
4. Ifjúsági, közösségi területen szabadidős programokat szervezünk a kistérségi központ
adottságainak kihasználásával. Mobil játszóházat működtetünk, játékparkunk eljut a kistérség
valamennyi településére. Színjátszó csoportot hozunk létre és egy ifjúsági klubhálózatot.
5. Foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a hátrányos helyzetű gyermekek szüleit képzések szervezésével
vezetjük vissza a munka világába. A pályaválasztás előtt álló 7-8. osztályos korcsoport részére
pályaorientációs szolgáltatást biztosítunk. A programok minden elemét a létrehozott Gyerekesély
Iroda koordinálja, biztosítja a szükséges eszközöket, irodaszereket, gondoskodik a kistérségi honlap
kialakításáról, a program megfelelő kommunikációjáról, a kötelező nyilvánosságról, a cselekvési terv
és forrástérkép, a gyerekstratégia elkészítéséről. Mindezt felügyeli a Gyerekesély Bizottság. A
programokat az egyes szakterületeken dolgozó szakemberek bevonásával kívánjuk megvalósítani. Az
egyes tevékenységekre történő bevonásnál elsősorban a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok
családgondozóira számítunk, valamint a védőnőkre, akik nap, mint nap találkoznak a célcsoport
tagjaival. Az egyes programelemeket a szakterületi koordinátorok fogják össze, munkájukat
asszisztensek segítik. A képzéseket minden esetben megfelelően kvalifikált szakemberek tartják, a
stratégiák kidolgozásához szakértőket veszünk igénybe, a tevékenységek megvalósításához szükséges
épületek funkciójának kialakításakor a műszaki, építészeti előírásokat, jogszabályi követelményeket
figyelembe vesszük, a kivitelezést a közbeszerzési eljárás utáni nyertes kivitelező céggel végeztetjük, a
kivitelezési munkálatokat folyamatosan nyomon követjük a műszaki ellenőr bevonásával.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megtárgyalását követően a tájékoztató elfogadását.

Dr. Árvay László jogi referens: Igyekeztek röviden összefoglalni, melyek azok a feladatok,
amelyeket ellát a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás. Június 10-én volt az évfordulója
annak, hogy 10 éve, 2004-ben megalakult Kistérségi Társulás, amely akkor tartotta alakuló
ülését. 2012. december 31-én a többcélú kistérségi társulásokról szóló törvény hatályát
vesztette, és innentől kezdve az önkormányzati törvény szerint működtek tovább a kistérségi
társulások. A képviselő-testületek, valamint a tanács úgy döntött, hogy továbbra is működnek,
és ellátják azokat a feladatokat, amiket vállalt. Az előterjesztésben leírásra került, hogy a
belső ellenőrzési feladatok területén, a házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtásban, illetve építési ügyekben működik tovább a kistérségi társulás. A
beszámoló tartalmazza a két éven tartó, kb. 600 millió forintos pályázat ismertetőit is.
Koncz Ferenc polgármester: A gyermekesély program, amire Árvay László utalt pontosan
592.421.052 forint összegű. A támogatási szerződést, 2013. április 23-án írták alá. A projekt
időtartama 2013.04.01-től 2015.03.31-ig tart. Mintegy 2 éven keresztül ad több embernek
munkát. A „gyermekesély irodában” jelenleg 4 fő, egy szakmai vezető, szakterületi
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koordinátor: 5 fő, asszisztens: 4 fő, iskolai szociális munka: 2 fő dolgozik. A teljes létszám,
amiben egy animátor is van: a 18 településen munkaviszony keretében, összesen: 33 fő,
megbízási és vállalkozói szerződés keretében: 139 főt foglalkoztat. Több településen történt
különböző építkezés esély irodáknak a kialakítása keretében. 2013. május végéig Társulási
Tanács 3 alkalommal ülésezett és 17 határozatot hozott. Hosszan tudna erről beszélni, az ott
lévő polgármester kollégák el tudják mondani minden testületnek, hogy milyen munka folyt.
Az első évben voltak súrlódások, viták, amelyek szép lassan rendeződtek, próbálták egymást
segíteni ott, ahol lehetett. A házi segítségnyújtást működtetik közösen. Ez 45 főt és 420
ellátottat jelent 9 településen. A kistérség keretein belül történik a belső ellenőrzés, valamint a
buszok működtetése. A támogató szolgálat 36 fő súlyos fogyatékkal rendelkező személynek
nyújt segítséget jelenleg. A személyi segítő szolgálat keretében 20 fővel dolgoznak, naponta
5-6 az ellátott gondozottak száma. A szállító szolgálat működése 2014.05.31-ig összesen 753
alkalommal nyújtott valakinek segítséget. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 362 db
kihelyezett készüléket jelent. Pl. Legyesbénye esetében 8 db ilyen készülék van,
Mezőzomboron 17 db, Bekecsen 16 db, Szerencsen pedig összesen: 85 db készülék. Ez a
lakosságszám arányának megfelelő. Úgy véli, hogy a Szerencsi Kistérségi Társulással az
együttműködés példamutató, az önkormányzatok, polgármesterek között az együttműködés
sokkal inkább barátinak, mintsem üzleti jellegűnek nevezhető. Újra csatlakozott a járáshoz
Tállya és Gönc település is. Az a fajta együttműködés, amit Szerencs város eddig felkínált a
környékbeli településeknek, akár kistérségi szinten, akár hulladék udvar, akár más egyéb
ügyek kezelésében, azt továbbra is fenntartják. S a maga részéről továbbra is azt az
álláspontot fogja képviselni, amit eddig képviselt. Tekintettel arra, hogy a tájékoztatóhoz nem
volt hozzászólás, szavazásra bocsátja annak elfogadását.
Döntési javaslat:
Tárgy: Tájékoztató a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi I. féléves munkájáról
A Képviselő-testület a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi I. féléves munkájáról szóló
tájékoztatót megtárgyalta, és a tájékoztatót az előterjesztés tartalmával tudomásul vette.

SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

30 fő
22 fő
22 fő
22
0
0

A Képviselő-testületek 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
127/2014.(VI.19.) Öt.
Határozat
Tárgy: Tájékoztató a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi I. féléves
munkájáról
A Képviselő-testület a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi I. féléves munkájáról
szóló tájékoztatót megtárgyalta, és a tájékoztatót az előterjesztés tartalmával tudomásul vette.
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2. Tájékoztató a négy települést érintő aktuális feladatokról (szóbeli előterjesztés)
Béki József, Bekecs község polgármestere köszönti a jelenlévő kollégáit, képviselőket. Az
elmúlt 1 évben elég sokat dolgoztak a településért és a településen élők is sokat dolgoztak
saját magukért. Az elmúlt hónapokban voltak befejezett beruházásaik, illetve jelenleg is
vannak olyan beruházások, amelyek folyamatban vannak és hamarosan be is fognak
fejeződni. Büszkék az általuk kialakított új orvosi rendelőre, ami ÉMOP-os pályázat
segítségével valósulhatott meg és közel 6 millió Ft-ba került. Saját célforrásból felújította a
fogorvosi és gyermekorvosi rendelőt az önkormányzat, illetve a Postát magába foglaló
épületet. Épületenergetikai korszerűsítése kezdődött meg településükön 2 intézmény, ez külső
homlokzati hőszigetelésre, födémszigetelésre, nyílászáró cseréjével, illetve komplett
fűtéskorszerűsítéssel jár együtt. Egy alapítvány bevonásával közösségi teret fejlesztettek,
mely most fejeződött be május végén. Ez a művelődési ház felújítását jelentette, illetve a
művelődési házba, és a művelődési ház mögött lévő közösségi térre, rengeteg eszköz
beszerzését biztosították, közel 27 millió Ft beruházással. Az épületenergetikai korszerűsítés
közel 46 millió Ft-os beruházás. Megkezdődött a temető-infrastruktúra fejlesztése, felújítása,
amely a Tokaj-hegyaljáról szóló kormányhatározattal részükre juttatott 40 millió forintból fog
megvalósulni. Remélhetőleg hamarosan elkezdődik a turisztikai attrakciók fejlesztése, amely
minden Tokaj-hegyaljai települést jellemezni fog. Természetesen kisebb napi dolgok is
történtek, történnek a településfejlesztésükben, amit mindenki láthat, aki Bekecsen jár.
Radó Béla, Mezőzombor polgármestere köszönti az ülésen megjelenteket. Mint Béki József
polgármester úr, ő is arról szeretne beszámolni, mi minden épült az elmúlt egy évben
településükön. Minden épített dolognál fontosabbnak tartja azt, hogy milyen mértékű
foglalkoztatást tudtak elérni. Április 30-ig 340 embert foglalkoztatott a mezőzombori
önkormányzat Start munkaprogramokon belül. Nyolc programban indultak el. Jó néhány
kollégája feltette neki a kérdést tavasz táján, de még télen is, mit tud kezdeni 340 emberrel?
Építettek egy 180 m2-es üzemcsarnokot, ahol betonelemeket, térburkoló, és járdaelemeket
gyártanak. Egy nagy zöldséges keretet is üzemeltetnek, ahol a konyhára termelték meg a napi
zöldségféléket. Nagyon sok eszközt tudtak vásárolni a programokon belül, pl: rétkaszát, JCBt, MTZ-t pótkocsival, ezek mind olyan eszközök az önkormányzat munkájában, életében,
amik nagyon sok embert tudnak helyettesíteni, de ennek ellenére is tudtak munkát adni a 340
embernek. Felszámolták az összes illegális hulladéklerakót a településük körül. A
mezőzombori közigazgatási terület közel 40 km2, 6 km2-rel nagyobb, mint Szerencsé.
Nagyon sok munkát ad ez a területnagyság a településen foglalkoztatottaknak.
Koncz Ferenc polgármester megkérdezi, hogy a Disznókő is Mezőzomborhoz tartozik?
Radó Béla polgármester örül, hogy ezt megkérdezte Koncz Ferenc, így alkalma van
elmondani, hogy a Bortó is Mezőzomborhoz tartozik, s megragad minden fórumot arra, hogy
a települést megismertesse, mert szerinte nagyon sok dolog van Mezőzomboron, amire
büszkék lehetnek. Legbüszkébbek arra, hogy ilyen sok embert tudtak foglalkoztatni, kellő
hatékonysággal. Úgy gondolja, a közmunkának a fiziológiája a legfontosabb, a gyerekek azt
látják, hogy a megélhetési forrás a munkahely. 7 órára be kell menni az önkormányzat által
kijelölt telephelyre, alá kell írni a jelenléti ívet, fel kell venni a leltári számmal ellátott
szerszámot, és ugyanezt délután 15 órakor le kell adni, ellenőrzés, szondáztatás van. A
rendszeres foglalkoztatás legnagyobb eredménye, hogy Mezőzomboron is csökkent a
bűnözés. Egyre kevesebb bejelentés érkezik, hogy a keretekben kárt tesznek. Ha egy
családban már ketten dolgoznak, az kb. 80.000 Ft pluszt jelent havonta. Nem nagyon hallotta,
hogy ÉMÁSZ-osok kapcsoltak volna ki villanyt, vagy gázt zártak volna el. Bízik abban, hogy
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a kormányzat az ígéretekhez híven, augusztus 1-jétől újraindítja a START
közmunkaprogramot, mert április 30-án fájó volt 240 embert elengedni. Azonban nem telt el
néhány hét, s jöttek hozzájuk az emberek, hogy szeretnének újra dolgozni, újra munkahelyre
járni, mert már megszokták. Az elmúlt években az embereke hozzászoktak ahhoz, hogy van
valami értelme az életüknek, hogy hasznossá tehetik magukat. Eklatáns példája ennek, hogy
mennyire megbecsülik azt, amit saját maguk által teremtenek. A Polgármesteri Hivatal előtt
kialakítottak egy teret szökőkúttal, homlokzati szigetelést hajtottak végre, amit önerőből
valósított meg az önkormányzat. Mindent közmunkások csináltak, ők vágták fel a követ,
betonoztak, lerakták a térburkolókat, virágot ültettek. Mivel pont a szökőkút felett van az
irodája, napi szinten hallja, hogy a szülő mondja a gyerekének, hogy ezt a követ ő ragasztotta,
ezt a virágot ő ültette. Ez a gyereknek egy példamutatás. A jövő generációját illetően, minden
épített dolognál fontosabbnak tartja ezt a munkát, szeretné, ha továbbra is működne a
közmunkaprogram. Tudja, óriási pénzbe kerül, de ez az a kiadott pénz, amely hosszú távon
megtérül. Mezőzomboron felújításra került az egészségház, ahol kívül-belül megújult a
háziorvosi rendelés, valamint odaköltözhetett a védőnői szolgálat is, így komplexebben tudják
kezelni az egészségmegőrzést. Térben és időben is el van választva egymástól ez a két
rendelés. Létrehoztak egy teret a Polgármesteri Hivatal előtt, elkészült az idősek otthona, már
az átadásra vár. Gyakorlatilag egy külső tereprendezés és kerítésburkolás van hátra. A XXI.
századnak megfelelő berendezésekkel van ellátva ez az új és korszerű épület. Építették,
szépítették tovább a Béke kertjüket, a valamikori kiserdőt. Jelenleg is folyik egy II.
világháborús emlékműnek az építése. Múlt évben átadtak egy 1848-as emlékművet, egy 56-os
emlékművet, most pedig a doni áttörésnek az emlékművét bontották le és újítják fel. Volt és
lesz néhány sikeres rendezvényük is. A családi majálison, több mint 1000 ember vett részt,
amely Mezőzombor viszonylatában nem egy kevés résztvevői létszám. Jövőhét szombaton
kerül megrendezésre a II. amatőr fogathajtó verseny a településen belül. Tavaly az elsőt a
Bortón rendezték, de a hely szűke miatt és a kevés kilátogató mezőzombori miatt úgy
döntöttek, hogy az idén a település sportpályáján fogják megrendezni. Augusztus végén (2930-31-én) megrendezésre kerül az első mezőzombori Csülök Fesztivál. Szeretné, ha a
településüket úgy emlegetnék, mint ahol sok és jó rendezvény van, ahol kulturáltan lehet
szórakozni. Abban a szerencsés helyzetben van, hogy az elmúlt 4 évben olyan testület
segítette a munkáját, olyan testülettel dolgozhatott együtt, amely nem okozott semmiféle
problémát a számára és a település számára sem. Ezúton köszöni meg a munkatársainak az
elmúlt 4 év munkáját, legfőképpen azt a hozzáállást, amivel segítették, hogy Mezőzombor
valóban épüljön és szépüljön.
Hlivják László, Legyesbénye polgármestere köszöntötte a megjelenteket, ismertette az
elmúlt év történéseit: Tavaly két értékelhető program volt. A mezőgazdaság tavaly
másodszor, idén harmadszor működik. Aránylag kis területen, tisztességes termésátlagot
takarítottak be, s ezt továbbították a konyhájukra. 40 mázsa burgonya termett párszáz
négyszögölön. Részt vettek értékteremtő programban, amely az elmúlt évben 43 millió forint
volt. Az itt foglalkoztatottak zöme 100 %-os bértámogatott volt. A két legnagyobb és
legcsúnyább iszapos árkukat sikerült egész jó minőségben rendbe tenni, csináltak három
járdaszakaszt, valamint gépek beszerzésére került sor. Vásároltak fűnyírót, fűkaszát,
betonkeverőt, és egyéb szerszámokat. Önkormányzatuk meglehetősen kicsi, az intézményeik
nagyon kevés létszámmal működnek. 64 %-os finanszírozás van a működéshez, ennek
kiegészítése nagy feladatot jelent az önkormányzat gazdálkodása számára. Nehéz négy éven
vannak túl, az önkormányzat adósságát sikerült rendezni, azonban most is forráshiányos a
költségvetés. Sikeres belügyminisztériumi pályázatból újult meg településükön a ravatalozó.
Márciusban nyitott meg Legyesbényén a gyógyszertár, amelyet saját erőből valósított meg az
önkormányzat. Megvalósulását sokan akadályozták, amiért csalódott, mert úgy gondolja,
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1700 ember ellátása fontos. Jó ötlet volt a gyógyszertár megnyitása, várakozáson felüli a
forgalom. Jó hír, hogy 27 Tokaj-hegyaljai település összesen 5 milliárd forint támogatást kap,
amelyből Pünkösdig megújulhatnak az utak. Ezért köszönetet mondott Koncz Ferencnek és
Lázár Jánosnak. Megköszöni a kistérségi társulás munkáját, mert vannak olyan feladatok,
amelyet önkormányzatuk saját erőből nem tudna ellátni, csak a társulás által biztosított
szolgáltatások keretében. Turisztikai attrakcióra is pályáztak, terveket adtak be. Ebben az
évben is beindítottak két START közmunkaprogramot. Az egyik értékteremtő, a másikban a
mezőgazdaságot folytatják tovább. A közmunka nagyon jó program, mert nemcsak értéket
teremtenek, de az önkormányzati munka ellátását is ebből biztosítják. A település konyhája
esetében vis maior pályázatot szeretnének beadni, bár egyelőre úgy tűnik, lesznek ezzel
gondok. Ezt még a nyáron szeretnék megoldani. Ezernyi feladata van az önkormányzatnak,
csatornát kell megoldani, játszóteret kell építeni, munkahelyet teremteni, stb. A papírgyártó
üzemük bővíteni akar, amire a tervek már készen vannak. Ismerteti, hogy Legyesbényén
létesült egy papírüzem, amely duplájára emelte a bővítést. Magyarországon ők gyártanak
minden kis dobozt, 4-5 fajtát. A magyarországi forgalmazási érték egyharmadát ebben az
üzemben gyártják. Bővült az „ipari parkjuk”. Mivel az önkormányzat forráshiányos, az „ipari
parkban” lévő négy, öt vállalkozás „tartja” fenn az önkormányzati gazdálkodást. Reméli,
hogy a munkahelyteremtés hosszú távon javít majd az emberek életminőségén, és ezáltal is
csökkenhet a bűnözés.
Koncz Ferenc polgármester Szerencs életéről az alábbiakban számol be: A 37-es út kapcsán
olyan helyzetbe kerültek 2011-2012-körül, hogy sokan az úttól tették függővé, elindulnak-e
autóval. Ez az egy út van, amin be lehet jönni Hegyaljára, legalábbis Miskolc és az autópálya
irányából. Úgy gondolja, nagyon fontos volt nemcsak a négy, de minden zempléni
településnek, hogy a 37-es út renoválásra kerüljön, annak érdekében, hogy legalább
tengelytörés veszélyeztetettség nélkül meg lehessen közelíteni hegyalját. Láthatják, hogy a
37-es út 90-95 %-ban teljesen kifogástalan, pár km van, ahol nem új útburkolattal, hanem
javítással tették rendbe az utat, így Szerencsig a 37-es út hibátlan. Nem tudja, hogy
Sárospatak-Sátoraljaújhely között milyen, de Szerencsig megfelelő az út. 2007 környékén a
megyei közgyűlés tagjaként módosító javaslatot írt az akkori költségvetéshez, amelyben arra a
pénzösszegre tett javaslatot, amellyel a 37-es út 2x2 sávosítását el lehet kezdeni. Az általa, és
a közútkezelő által írt javaslatot Ódor Ferenc nyújtotta be az Országgyűléshez. A 2002 utáni
időszakban a 37-es utat kivették abból a körből, amit négysávosítanak, csak Gesztelyig
készült el az út. A négysávosítás összetett kérdés. Nemcsak politikai, de félreértelmezett
érdekvédelem is. Sokan úgy gondolták, hogy a 2x2 sávos út feleslegesen nagy átmenő
forgalmat hoz be a borászatok közé. Szerinte volt a világörökséghez kapcsolódó, picit
félreértelmezett félelme is, ennek a négysávosításnak. Most sikerült visszatenni a 2x2
sávosított utak körébe a 37-est. A Tokajon átmenő kamionforgalom megszüntetése után
forgalomszámlálásra került sor. A 37-es úton átjövő kamionforgalom nem indokolja az út
2X2 sávosítását, mert a forgalom áthelyeződött a 3-as főútra, Tornyosnémeti irányába.
Jelenlegi feladata, hogy módot, és megfelelő indokot találjon arra, hogy az út visszakerüljön a
régi tervek közé. Ennek szakmai kritériumai vannak, mikor indokolt egy út 2X2 sávosítása.
Úgy gondolja, ha szakmai okai nincsenek is, munkahely teremtési okai vannak, ezért a négy
településnek együttesen kell ebben a kérdéskörben összefogni. A Kormány külön foglalkozik
Tokaj-hegyaljával. Az idegenforgalom növelésével lehet a foglalkoztatást növelni, de Tokajhegyalja nem tudja magát hosszabb távon a borból, szőlészetből, és idegenforgalomból
eltartani. A Hegyalja Bizottsággal úgy tűnik sikerült elfogadtatni, hogy az ide illeszthető
iparfejlesztés nélkül nem lehet az itt élők megélhetését biztosítani. Megérti a szőlészeket,
hogy a 37-es út 2X2 sávban nem menjen keresztül az egész hegyalján, de jöjjön el legalább a
kapujáig, mert az itt található településeknek az már elég, hisz szárnyvonalak kiépítésével
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tovább orvosolható a helyzet. Ez egy közös feladat, mindenkinek fontos, hogy befektetők
juthassanak el ebbe a térségbe. Nagyon fontosnak tartja a települések összefogását, egymás
segítését, és nem csak a kistérségi társuláson belül. Szerencs is részt vesz a START
közmunkaprogramban, ennek keretében sikerült nagyon sok családot megélhetési forráshoz
juttatni, és ő maga is tapasztalja, hogy sokan, akik fogadóóráján felkeresik már nem segélyért
jönnek, hanem munkát kérnek. Szerencs önkormányzata négy évvel ezelőtti munkáját óriási
adóssággal kezdte, senki nem hitt abban, hogy ebből a nehéz helyzetből valaha is kikerül a
város. Segítségükre volt a Kormány, a képviselő-testület munkája. Szerencs is részt vesz a
START közmunkaprogramban. Április végén sajnos nagyon sok embert el kellett bocsátani,
emiatt volt egy kis feszültség. A minisztériumban beszámolót kértek tőle, amelyben kifejtette,
mennyire fontos Kelet-Magyarországon a közmunka. Munkahelyteremtés nélkül sajnos nincs
előrehaladás. Szerencs egyik projektje a 11 milliárdos szigetelőanyag gyár, a másik pedig a
szerényen logisztikai fejlesztésnek nevezett projekt, ami 30 milliárdos. Ez a két beruházás
összességében 600-800 embernek adna munkát. A környékbeli településeken is teljesen más
lenne a helyzet. Megnőne az ingatlanok értéke. A beruházás banki háttérrel tudna elindulni,
most azon dolgoznak, hogy ez a rész is realizálódjon. A továbbiakban megköszöni a
települések önkormányzatainak az együttműködést, és kéri, őrizzék meg azt a jó kapcsolatot,
amelyet eddig is ápoltak. További hozzászólás hiányában kéri, vegyék tudomásul a
települések polgármestereinek beszámolóit.
SZAVAZÁS
Képviselők száma:
Jelen van:
Szavazott:
Igen szavazat:
Nem szavazat:
Tartózkodás:

30 fő
22 fő
22 fő
22
0
0

A Képviselő-testületek 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
tudomásul veszik a négy települést érintő aktuális kérdésekről szóló szóbeli tájékoztatókat.
Koncz Ferenc polgármester további napirendi pont, kérdés, hozzászólás hiányában az ülést
berekeszti.
K.m.f.
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