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 megtörtént a „Borostyán Idősek Otthona bővítése” című pályázat
megvalósításának ünnepélyes átadása.
Megvalósítási időszak: 2015. április – 2016. december
• Támogató: Belügyminisztérium
• Támogatás összege: 20 000 000 Ft
• Projekt összköltsége: 21 052 632 Ft
Kedvező fejlemény a közösségi helyiség, orvosi szoba és a négy ágyas lakószoba kialakítása. Az új
épületszárnyban elhelyezett szoba váltja ki a bejárat mellettit, így annak helyén új közösségi tér
kerül kialakításra, ami az idősek nappali ellátást is szolgálja.
A beruházás megvalósítását gesztorként segítette Balmazújváros Város Önkormányzata.
Köszönet Dr. Veres Margit polgármester asszonynak.
Az új épületszárny kialakítása lehetővé teszi a folytatást. Kívánatos a férőhely kapacitás
bővítése, jelenleg 41 fős a várakozó lista, keresni kell a további pályázati lehetőségeket.
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, annak bővítésén el lehet gondolkozni. A baptisták
házi segítségnyújtási tevékenységének az egyik lába Egyeken is összeomlott, annak pótlására
leginkább az ott dolgozók részéről érkezett igény. A másik láb, a Tevékeny Szeretet Közössége
továbbra is jól működik, az igényeket el tudják látni. Problémásnak inkább azok a helyzetek

mondhatóak, amikor az ellátott állapota nem engedi meg, hogy beleférjen a 9 fő ellátott /
dolgozó / nap elvárásba. A nagyobb mértékű gondozást igénylőkből max. napi 4 főt tudnak
ellátni. Mivel 4 főre kevesebb normatíva jut mint 9-re, ezért az önkormányzat szerepvállalása
esetén jelentős összegeket kell erre a célra fordítani. Az pedig biztosnak tekinthető, hogy a
nagyobb gondozást igénylők aránya az önkormányzati ellátásnál magasabb lenne. A feladatot a
kistérségi társulás keretein belül önköltségesen, önkormányzati támogatás nélkül nem tudjuk
bővíteni.
A tevékenység végzését egyenlőre felvállaltuk közmunkában. A lakosok természetesen örömmel
fogadták.
3. Gyepmesteri Feladatok
A „Gyepmesteri telep építése” című projektünk 2015 májusában átadásra került.
Megvalósítási időszak: 2013. november - 2015. augusztus
•
•
•

Támogató: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium
Támogatás összege: 49 580 923 Ft
Projekt összköltsége: 62 967 772 Ft

A „Gyepmesteri telep bővítése” elnevezésű projektünk is lezárult.
Megvalósítási időszak: 2016. március – 2016. augusztus
•
•
•

Támogató: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya
Támogatás összege: 12 034 243 Ft
Projekt összköltsége: 14 887 723 Ft

Fenti fejlesztések eredményeként jelenleg 61 férőhellyel rendelkezünk. Célunk 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, nincs érdemi mondanivaló a társulással
kapcsolatban.
Korábban volt az önkormányzatok között egy megállapodás, miszerint a társulás tagjai tűrési
díjat fizetnek Tiszafürednek, amiért ő helyt ad a hulladéklerakó telephelynek. Mivel a társulás
megszűnt a kifizetést leállítottam. Erről anno még Polgármester Asszonyt is tájékoztattam:
„Álláspontjuk szerint az Önök által kiszámolt Tiszafüred Város Önkormányzatát megillető
kompenzáció 2014. évi összege Egyek vonatkozásában 1.306.568,- Ft. Alaposabb megfontolás
után ezen összeg kifizetésével az alábbiak miatt nem tudok egyetérteni:
 Véleményem szerint az, hogy a beruházás Tiszafüreden valósult meg, a Tiszafüredi
Önkormányzat számára csak előnyt jelentett (iparűzési adó, munkahelyek).
 Ha a környezetszennyezés miatt gondolunk a kompenzációra, akkor mivel a beruházás
Egyek és Tiszafüred között valósult meg, igaz tiszafüredi közigazgatási területen, egy
csekély mértékű kompenzáció az egyeki önkormányzat számára is kalkulálható lenne.
 A hulladékgazdálkodás rendszere Magyarországon teljes mértékben át lett szervezve,
annak szereplőit államosították, így a korábbi megállapodások minimum megértek a
felülvizsgálatra vagy azok elveszítették érvényüket.
A leírtakhoz hozzájárul még, hogy a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
időközben megszűnt. Fentiek miatt az Önök által kért 1.306.568,- Ft átutalásának jogosságát
nem tudom megállapítani, ezért annak átutalásáról nem áll módomban intézkedni. ”
Újvári Imre polgármester úr elődje nyomdokaiban járva továbbra is követeli tőlünk a fenti
összeget. Hivatkozik egy Mezőkövesddel szemben megnyert perre és a követelés jogosságára.
Az általa megbízott ügyvédnek adott válaszból idézek egy részletet, ami jól tükrözi az
álláspontom:
„Önkormányzatunknak nem áll érdekében az ügyet peres útra terelni, és mielőtt ez még
bekövetkezne, szeretném, ha az egyeztetési lehetőségeinket kihasználva próbálnánk közös
álláspontra jutni. Úgy gondolom, nem kértem túl sokat azzal, hogy az Önök által behivatkozott
bírósági ítélet másolatát küldjék el számomra. Nem is értem, hogy miért kell ilyen perindítással
vagdalkozni, miért nem lehet egyszerűen a normális együttműködés keretében ennek a
kérésnek eleget tenni?! Ha ebből a bírósági ítéletből kiolvasom, hogy a megváltozott jogszabályi
környezet ellenére továbbra is jogos ennek a kompenzációnak a Tiszafüred számára történő
átutalása, akkor az átutalásról intézkedni fogok, viszont ha ezt nem tudom kiolvasni a bírósági
ítéletből, még akkor is felkínálom a további egyeztetések lehetőségét. Ha a kért jogerős ítéletet
nem tudja elküldeni, kérem vegye fel a kapcsolatot Önkormányzatunk megbízott ügyvédjével.
Ha őt meggyőzi a fizetés jogosságáról, intézkedem az átutalásról. Elérhetősége és neve: Dr.
Kovács Tibor, címe: 4024 Debrecen, Csapó u. 1-3. II. LH. II/4., telefonszáma: 30/922-4022.”
További fejlemény a múlt hétre összehívott Társulási ülés. Újvári polgármester úr próbálja
visszaterelni az eseményeket felvállalható mederbe. Szó szerint elmondta, hogy nem ér annyit a
kompenzáció, hogy minden településsel összevesszen. Ha ezt a véleményt sikerül testületi
szintre emelnie, akkor teljesen közös nevezőre kerülünk.
Megjegyzem Tiszafüred kivételével az összes többi település álláspontja egyezik a mienkkel.

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 kivitelezőt sikeresen kiválasztottuk. Megismételt eljárásban a
műszaki ellenőr is kiválasztásra került. Időközben a kivitelezés Egyeken befejeződött, más
településeken még zajlik.
Körültekintő hozzáállásunkkal sikerült elérni, hogy a tönkretett tagi utat helyreállítsák.
Időközben a helyreállított út is tönkrement, annak javítását Dudits Pál újra elvégezte.
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 folyamatban lévő kivizsgálások mielőbbi lezárása a cél.
A társulat honlapja:
http://tir.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=default&id=107
Dr. Miluczky Attila / polgármester

