Tájékoztató az önkormányzati tagsággal működő társulások társulási szerződésben foglalt
célkitűzéseinek megvalósulásáról, az önkormányzat és a társulások előző évi kapcsolatáról
I. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása
Településünk korábbi testületei az alábbi feladataink ellátását integrálták a Társulásba:
-

-

nevelési tanácsadást,
logopédiai ellátást,
gyermekjóléti szolgálatot és a helyettes szülő hálózat működtetését,
étkeztetés, házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a nappali
ellátást (Idősek Klubja, szenvedélybetegek nappali ellátása), támogató szolgáltatást, a
közösségi ellátásokat, családsegítés, ápolást, gondozást nyújtó ellátást,
Tiszacsege székhellyel működő központi ügyeletet,
belső ellenőrzési feladatokat,
útüzemeltetői és fenntartási feladatokat,
állati hulladékok gyűjtésének és ártalmatlanításának közös szervezését,
főépítészi feladatokat,
a gyepmesteri feladatok ellátását.

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának társulási megállapodását 2013. június 27-én
elfogadta. A működéssel kapcsolatosan lényeges, új információ nincs.
1. Bentlakásos idősek otthona
2016. október 14-én átadásra került a „Borostyán Idősek Otthona bővítése” című projekt.
Időközben az új szárnyat szépen dekorálták, otthonossá tették és belakták.
Jelenlegi legnagyobb problémát a férőhely kapacitás szűkössége jelenti, szinte folyamatosan 50
fős a várakozó lista, keresni kell a további pályázati lehetőségeket.
Augusztusban megkerestem Püspök atyát és próbáltam rábírni, hogy Telekházán nyissunk közös
erőfeszítéssel egy újabb bentlakásos intézményt. Egyenlőre várom a választ.
2. Családsegítés, gyermekvédelem, házi segítségnyújtás
A családsegítést és a gyermekvédelmet átköltöztettük a Kétöklű Szociális Szövetkezet épületébe,
a régi TSZ-irodába. Ebben az épületben van lehetőség újabb szolgáltatási formák elhelyezésére.
A házi segítségnyújtás működik a társulásban, azt jelentősen bővítettük. A közmunkaprogram
házi segítség nyújtói a társulás szakmai irányítása alá kerültek, ez kb. 30 fős bővítést jelent.
A Tevékeny Szeretet Közössége továbbra is jól működik településünkön, olyannyira, hogy
mérlegelem, vajon jobb lenne-e ha a szociális étkeztetés biztosítását rajtuk keresztül oldanánk
meg. Jelenleg úgy tűnik, igen. Az ellátottak ebből a változásból vajmi keveset éreznének, mert
ugyanúgy az Étteremből kapnák a menüt. A kedvezőbb feltételek az emelt szintű egyházi
normatívára vezethetők vissza.
3. Gyepmesteri Feladatok
Fenti fejlesztések eredményeként jelenleg 61 férőhellyel rendelkezünk. Célunk változatlan, a
partner önkormányzatok bevonásával a feladat magas színvonalon történő térségi szintű

ellátása, úgy, hogy a gazdasági működtetés szaldója a közmunkaprogram általi támogatásnak
köszönhetően nulla felé közelítsen.
A társulás működéséről
Eddigi tapasztalataim szerint társulásunk könnyű helyzetben van és jól működik. Míg más
Társulásokban késhegyig menő viták vannak a 20 – 30 településből álló tagság között, mi csak
négyen vagyunk. A négy fős tagság eddig rugalmas, segítőkész együttműködést tanúsított.
A társulási tanács működésével kapcsolatos napirendi pontok és azok megtárgyalásáról szóló
jegyzőkönyvek elektronikus módon archiválásra kerülnek, kérésre hozzáférhetők.
II. Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
A Tisza-tó környéki települések regionális hulladékgazdálkodási rendszerének üzemeltetője
2006. július 1-től a REMONDIS Tisza Kft volt, ami az államosítás után NHSZ Tisza Kft lett.
A társulás célja a Tisza-tavi Regionális Hulladékkezelő Központ üzemeltetése során a Társuláshoz
csatlakozott települések közigazgatási területén keletkező kommunális szilárd-, valamint egyéb,
nem veszélyes termelési hulladékok kezelése, előkezelése, a nem hasznosítható hulladékok
lerakással történő ártalmatlanítása. Ezen felül a hulladékgazdálkodásról szóló módosított 2000.
évi XLIII. törvényben rögzített alapelvek betartása mellett (pl. a közelség elvét alkalmazva) más
települések hulladékainak befogadása is lehetséges.
Az elmúlt években a társulás működése gyakorlatilag megszűnt. Mivel a társulási megállapodás
felülvizsgálata nem történt meg a törvényes határidőig, nem volt érdemi mondanivaló a
társulással kapcsolatban. Mára változott a helyzet a működést új alapokra helyeztük, Tiszafüred
lemondott a további kompenzációs igényéről. Most vizsgáljuk, hogy visszamenőleg kell-e
fizetnünk Tiszafürednek.
III. Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás
A Tisza-tavi települések konzorciuma az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KEOP-7.2.3.0-2007-0020 azonosító
számú, „A Tisza-tó környéki települések konzorciumának területén lévő 31 lerakó rekultivációja”
elnevezésű projekt megvalósítására bruttó 2.817.029.688,- Ft támogatást nyert.
A közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezés sikeresen megtörtént. Jelenleg csak a fenntartási
időszak miatt működünk.
IV. Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulás
Az 1961-ben alapított nagy múltú társulat siralmas időket él. A fénykorában 300 főt
foglalkoztató társulat ma csak egy pár embernek ad munkát. A működési területe 14 települést
érint, közel 35.000 tagja van, melyből talán egyet sem lehetne találni, aki elégedett lenne a
társulat által végzett munkával. A társulat helyzete újra javulni kezdett. Az extrém helyzeteket
kialakító korábbi elnök leváltásra került. Jelenleg Magyar Sándor, Folyás polgármestere látja el
az elnöki teendőket. Jómagam a jelenlévők unszolására elvállaltam a Felügyelő Bizottsági
tagságot. Ennek az volt a feltétele, ha egy hónapon belül örökre leállítják a fizetési felszólítások
küldözgetését. Ez megtörtént.
Jelenleg a jogszerű megszűnés a cél.
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