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Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 25-én
tartandó ülésére a kistérségi együttműködés helyzetéről, az elmúlt év munkájáról és a
várható 2018. évi feladatokról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) 2004. június 23.
napján jött létre Balmazújváros város, Egyek nagyközség, Hortobágy község és Tiszacsege
város társulásával. A területi lehatárolás alapja a statisztikai kistérségi lehatárolás volt.
A Társulás a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi
CVII. törvény alapján működött 2012. december 31. napjáig.
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
2012. december 31. napjával hatályon kívül lett helyezve. 2013. január 1. napjától a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezete
foglalkozik a helyi önkormányzatok társulásaival, ez a rész állapítja meg az alkalmazandó
rendelkezéseket.
A Társulás létrejöttét az motiválta, hogy a társult önkormányzatok közszolgáltatásai minél
magasabb színvonalon legyenek ellátva és a tagönkormányzatok az átadott feladatoktól teher
mentesüljenek, a kistérség fejlesztéseit előmozdítsák, ugyanis a társulási formában benyújtott
pályázatok nagyobb eséllyel részesülhettek támogatásban.
A Társulás fő döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelynek szavazattal rendelkező tagjai a
tagtelepülések polgármesterei. Tanácskozási joggal részt vehetnek a Társulási Tanács ülésén a
tagtelepülések jegyzői.

I. A Társulás által 2017-ben ellátott feladatok
gyermekjóléti alapellátások
szociális alapellátás
szociális szakellátás: ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás (idősek otthona)
orvosi ügyeleti feladatok ellátása: két mikrotérségben (balmazújvárosi és tiszacsegei
központtal)
5. belső ellenőrzési feladatok: egy külső közreműködő gazdasági társaság által
6. útüzemeltetési és útfenntartási feladatok: egy szakember megbízásával
7. állati eredetű melléktermék (állati hulladék) szállítása és ártalmatlanítása
1.
2.
3.
4.

II. A Társulás intézménye
A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2009. július 01. napján jött létre
balmazújvárosi székhellyel és a Társulás tagtelepülésein lévő telephelyekkel. Ezen intézmény
biztosítja a Balmazújvárosi Kistérséget alkotó tagtelepülések számára a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgáltatás feladatokat, valamint az idősek bentlakásos intézményi ellátását
Egyek településen.
Az alábbi feladatokat látja el az intézmény:
1. család- és gyermekjóléti szolgáltatás az 1997. évi XXXI. törvény 40. §-a alapján,
2. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az 1993. évi III. törvény 65. §-a alapján,
3. család- és gyermekjóléti központ az 1997. évi XXXI. törvény 40/A. §-a szerint
nappali ellátás az 1993. évi III. törvény 65/F. §-a alapján,
3.1. idősek klubja (demens személyeket is ellát)
3.2. szenvedélybetegek nappali ellátása
3.3. fogyatékkal élők nappali ellátása
3.4. pszichiátriai betegek nappali ellátása
4. étkeztetés az 1993. évi III. törvény 62. §-a alapján,
5. közösségi szolgáltatás az 1993. évi III. törvény 65/A. §-a alapján,
5.1. közösségi pszichiátriai ellátás
5.2. szenvedélybetegek közösségi ellátása
6. támogató szolgáltatás az 1993.évi III. törvény 65/C. §-a alapján
7. házi segítségnyújtás az 1993. évi III. törvény 63. §-a alapján,
8. helyettes szülő az 1997. évi XXXI. törvény 39. §-a alapján,
9. ápolást-gondozást nyújtó ellátás (idősek otthona) az 1993. évi III. törvény 67. §-a
alapján

2013-ban új ellátási formákat vezetett be az intézmény a Társulási Tanács döntése alapján, a
fogyatékkal élők nappali ellátását, a demens betegek nappali ellátását és a pszichiátriai
betegek nappali ellátását.
III. A Társulás által ellátott feladatok közül az alábbiak biztosítottak közvetlenül Egyek
lakosai számára
A család- és gyermekjóléti szolgáltatást a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató
Központ biztosítja Egyeken helyi szakemberek útján.
A szociális alapellátásokat Egyeken a Tisza u. 6. szám alatt a Balmazújvárosi Kistérség
Humán Szolgáltató Központ biztosítja. A Társulás által fenntartott intézmény ellátja 10
férőhellyel az idősek nappali ellátását (idősek klubja), továbbá az étkeztetést, és a házi
segítségnyújtást. Továbbá az intézmény biztosítja a közösségi ellátást, támogató szolgáltatást,
házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, nappali ellátást.
Az orvosi ügyeleti feladatok ellátását a Társulás két mikrotérségben (balmazújvárosi és
tiszacsegei központtal) szervezi meg, melyből a tiszacsegei központú orvosi ügyelet látja el
Egyek lakosságát Tiszacsege és Újszentmargita lakosaival együtt.
Az útüzemeltetési és útfenntartási feladatok egy szakember megbízásával kerülnek
biztosításra Egyek közigazgatási területén. Bagi Zoltán, mint útellenőr feladata a helyi
közutak kezelése, az igazgatási, üzemeltetési, fenntartási, ellenőrzési és vizsgálati feladatok
körének ellátása.
Az állati eredetű melléktermék (állati hulladék) szállítása és ártalmatlanítása az országban
egyedül álló módon és példaértékűen került megszervezésre a Balmazújvárosi Kistérségben.
Jelenleg működtetett körjáratszerű állati hulladékszállításban Egyek Nagyközség is részt vesz.
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása az ATEV Zrt.-vel áll szerződésben az állati
melléktermék elszállítására és kezelésére vonatkozóan.
A belső ellenőrzési feladatokat mind a négy települési önkormányzat és intézményei részére a
Társulás és a feladatot ellátó GYARMAT-TAX Kft. között megkötött megbízási szerződés
keretében külső közreműködő gazdasági társaságként a GYARMAT-TAX Kft. biztosítja.
IV. A Társulási Tanács működése
2017. évben a Társulási Tanács 8 alkalommal tartott ülést az alábbi időpontokban:
-

2017. február 14-én,
2017. március 7-én,
2017. március 21-én,
2017. május 30-án,
2017. szeptember 19-én,
2017. december 12-én,
2017. december 21-én.

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2017. évben összesen
23 db határozatot hozott.
2013. január 1. napjától a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban működő
kistérségi osztály megszüntetésre került, a munkaszervezeti feladatokat továbbra is a
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal látja el 3 fővel (1 fő könyvelő, 2 fő
gépkocsivezető). A társulási ülések előkészítését a hivatal Titkársági Osztálya végezte, az
aljegyző vezetésével. A Társulás intézménye, a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató
Központ gazdasági feladatait a Pénzügyi Osztály végzi 2017. évtől kezdődően.
A Társulási Tanács az alábbi jelentősebb döntéseket hozta meg 2017. évben:










Elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ szakmai
dokumentumait.
Elfogadta a Társulás költségvetését.
Elfogadta a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról készített beszámolót.
Döntést hozott több alkalommal a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató
Központ által ellátottak személyi térítési díjait illetően.
Hozzájárult a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ szolgáltatói
nyilvántartásban történő adatainak módosításához.
A Társulás 11/2017. (IX.19.) számú határozatával tudomásul vette Hortobágy Község
Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint Tiszacsege Város Önkormányzat
Képviselő-testületének azon döntését, mely szerint a két település a Balmazújvárosi
Kistérség Többcélú Társulása által ellátott szociális szolgáltatások közül a szociális
étkeztetés és házi segítségnyújtás feladat tekintetében 2017. december 31. napjával
kiválik a társulásból. Ezzel egyidejűleg a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodása módosításra került, mellyel összefüggésben a
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ szolgáltatói nyilvántartásba
bejegyzett adatainak módosítását kezdeményeztük a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatalnál. Ezen döntésből adódóan 2017. november 21-én döntött a
Társulási Tanács arról, hogy 2018. január 1. napjától a Balmazújvárosi Kistérség
Humán Szolgáltató Központ létszámát 12 fővel csökkenti, valamint elfogadásra
kerültek az intézmény 2018. január 1. napjától hatályos dokumentumai, melyekben a
szükséges változások átvezetésre kerültek.
18/2017. (XII.12.) számú határozatával elfogadta a 2018. évi munkatervét.
A belső ellenőrzési feladatok ellátása tárgyában 2018. évre megbízási szerződést
kötött a GYARMAT-TAX Kft-vel. Döntött a 2018. évi ellenőrzési terv elfogadásáról.

V. A Társulás gazdálkodása 2017-ben
A Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 2. sz.
mellékletének III. pontja tartalmazza a Társulás által ellátandó szociális, gyermekjóléti
feladatok támogatásához nyújtandó jogcímeket.

Az előző évekhez hasonlóan 2017-ben is Balmazújváros Város Önkormányzata igényelte az
általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a kincstár útján,
illetve azok módosítását a kincstár útján kezdeményezte. A vonatkozó jogszabály alapján a
támogatások évközi módosítására a helyi önkormányzatoknak évente két alkalommal, május
és október hónapban van lehetőségük. A Magyar Államkincstár a megillető támogatásokat
havonta, a nettó finanszírozás keretében kiutalta az önkormányzat részére, mely összegből a
Társulást megillető rész továbbutalása havi rendszerességgel megtörtént.
Bevételek
A központi költségvetés 2017-ben is fedezetet biztosított a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban foglalkoztatott dolgozók bérnövekedéséhez. Annyi változás történt, hogy a
jogalkotó 2016. december 1-jétől összevonta a szociális ágazati pótlékot és a szociális ágazati
kiegészítő pótlékot és egy új, szociális ágazati összevont pótlék elnevezéssel folyósította
tovább.
A központi költségvetés 2017-ben is fedezetet biztosított a közszférában foglalkoztatottakat
megillető bérkompenzáció és a hozzájuk kapcsolódó munkáltatót terhelő szociális
hozzájárulási adó kifizetéséhez.
A fenntartó intézménye útján 2017. évben is biztosította a balmazújvárosi és a tiszacsegei
lakosok részére a házi jelzőrendszeres segítségnyújtást. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú
Társulása az előző évkehez hasonlóan 1 éves, 2017. január 01-től 2017. 12. 31-ig tartó
időtartamra ellátási szerződést kötött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozóan. Az ellátás folyamatos, a szerződés évente
hosszabbításra kerül. A megállapodásban a kedvezményezett összesen 100 db jelzőkészülék
komplex működtetését vállalta, melyből 40 jelzőkészülék kötelezően teljesítendő, 60 pedig a
vállalt. Az állami finanszírozás továbbra sem elegendő az ellátás finanszírozására, a
különbözetet a települések hozzájárulása fedezte. A havonta leadott jelentések alapján
megállapítható, hogy a szolgáltatás kihasználtsága 100%-os, a jelzőkészülékek kihelyezésére
évek óta folyamatosan nagy az igény.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala és a Balmazújvárosi
Kistérség Humán Szolgáltató Központ között létrejött megállapodás alapján közfoglalkoztatási program keretében - 2017.03.22-től 2018. 02.16-ig 30 fő teljes munkaidős
foglalkoztatására került sor Egyek településen a házi segítségnyújtás és az idősek otthona
feladatokon. A közfoglalkoztatás keretében a házi gondozás feladaton házi gondozók,
csoportvezető, valamint az idősek otthonában intézményi gondozók, takarító, karbantartó és
adminisztrátor felvételére került sor.
A fenntartónak 2017-ben évben saját működési bevétele főleg az állati hulladék elszállításából
származott. A szolgáltatás kiterjed a Társulás valamennyi településére. A lakosságnál
keletkezett állati hulladék elszállítása 2016. május óta az ATEV Zrt Debrecen-Bánk gyűjtőátrakó telepére történik.

A szociális étkezést az előző évekhez hasonlóan Egyeken az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
biztosította. A Borostyán Idősek Otthonát az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány
pénztámogatásban részesítette 2017-ben.
Kiadások
A közalkalmazotti illetménytáblát a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény 6. sz. melléklete tartalmazza. A KJT tábla szerinti összegek 2017.
évben sem változtak. A munkavállalók részére a jogszabály szerinti kötelező személyi
juttatásokat, valamint a minimálbért és garantált bérminimumot biztosítottuk, ezek a
költségvetés készítésekor ismertek voltak, ezért eredetileg betervezésre kerültek.
2017-ben a munkaadókat terhelő járulékokban változások történtek. A szociális hozzájárulási
adó mértéke 27%-ról 22%-ra csökkent, illetve - a kötelező alapbér legkisebb összegének
emelkedése következtében - nőtt a rehabilitációs hozzájárulás mértéke.
Az intézmény 2017 évtől kezdődően egy új, speciális szolgáltatást vezetett be. Ettől az évtől
kezdődően hétvégén is lehetőség van a kapcsolatügyelet igénybevételére, ahol a különálló,
vagy elvált szülő meghitt, barátságos körülmények között tarthatja a kapcsolatot gyermekével.
A kapcsolattartást mediátor /közvetítő/ biztosítja. A családsegítő munkatársai fogadják a
hívásokat. A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes és önkéntes.
A fenntartó dologi kiadásai között jelentős összeget a személygépkocsi és tehergépkocsi
fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos költségek, a vásárolt közszolgáltatások, valamint
a közvetített szolgáltatások képviseltek 2017. évben is. Az Országos Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft. által nyújtott ügyeleti ellátás, valamint a belső ellenőrzés díjaiban az előző
évekhez képest változás nem történt, havi rendszerességgel kifizetésre kerültek. A Társulás az
ügyeleti ellátást Balmazújváros és Hortobágy településeken biztosítja. A belső ellenőrzés
kiterjed a Társulás valamennyi településére.
Az intézmény dologi kiadásai között az üzemeltetéshez és a megfelelő színvonalon történő
szakmai ellátáshoz szükséges költségek merültek fel, mint közüzemi díjak, a kommunikációs
szolgáltatások, karbantartási anyagok, élelmezés és szakmai anyagok kiadásai.
A kiadásokon belül belső, főkönyvi számok közötti átcsoportosítás történt, de az eredetileg
betervezett kiadásokat sem a fenntartó, sem pedig az intézmény nem lépte túl.
A TÁRSULÁST ÉRINTŐ 2018. ÉVI VÁLTOZÁSOKRÓL:
2016. január 1. napjától a családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással integráltan, egy
szervezeti és szakmai egységben működik: települési szinten, illetve közös önkormányzati
hivatal esetén a székhely településen kialakításra kerülő család- és gyermekjóléti szolgálat,
járási szinten a család – és gyermekjóléti központ keretében.

Az új intézmények által ellátandó családsegítés feladatait továbbra is a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a gyermekjóléti és
családsegítő központ feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) tartalmazza.
Család- és gyermekjóléti szolgálat
A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján továbbra is támogatást biztosít a
Szoctv.- ben, a Gyvt.-ben és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően
család és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére, a személyi és
dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.
A támogatásra az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati
hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult.
Étkeztetés és házi segítségnyújtás
A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ szolgáltatásai közül az étkeztetés és
házi segítségnyújtás ellátási területe - Hortobágy Község Önkormányzatának és Tiszacsege
Város Önkormányzatának ezen feladatokból történő kiválása miatt - 2018. január 1. napjától
kizárólag Egyek és Balmazújváros településekre terjed ki.

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 18/2017. (XII.12.)
határozatával elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának 2018. évre
vonatkozó éves munkatervét, melynek alapján a tárulás 2018-ban 6 alkalommal fog ülésezni.
Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján az előkészített költségvetési határozat-tervezetet a
társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője február 15-éig
nyújtja be a Társulási Tanács részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a beszámolót elfogadni.
Balmazújváros, 2018. január 10.
dr. Veres Margit
Társulási Tanács elnöke

