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BESZÁMOLÓ 
 

a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás  
eddigi tevékenységérıl és terveirıl 

 
 

Tisztelt Képviselı-testület!  
 
Kistérségi társulásunk eddigi tevékenysége három szakaszra osztható:  
 

- 2003. június 26.: a Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési Önkormányzati 
Társulás megalakulása, mőködése; 

 
- 2005. január 1-jével átalakulása kistérségi többcélú társulássá a települési önkormány-

zatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján; 
 

- 2007-ben a társulás ezen törvénynek megfelelıen többfeladatúvá alakítása. 
 
A (jogelıd) társulás létrejötte jelezte az együttmőködés elfogadottságát a települések által, 
amit megkönnyített az a tény, hogy a tanácsi érában volt városkörnyéki település-együttessel 
azonos a kistérségünk, tehát volt hagyománya a kapcsolatnak. A társulási megállapodásokat a 
települések képviselı-testületei elfogadták, az megfelel az egyenrangúság és a partnerség el-
veinek. Ezt hően tükrözi a tagtelepülések egyenlısége (egy tag = egy szavazat, noha a törvény 
– 6.§ (2) bekezdése – lehetıvé teszi a lakosságszám szerinti szavazati arány meghatározását 
is), az elnök és más tisztségviselık évenkénti rotációja. A döntéshozatali rendszer tehát kon-
szenzus-orientált, a körzetközpont város nem vindikált magának többletjogokat, polgármeste-
re egyedül semmiben sem dönthet legalább két község csatlakozása nélkül. Hajdúszoboszló 
többletszolgáltatásokat nyújt a társulásnak, hiszen a társulás titkára a város jegyzıje, aki a 
legutóbbi idıkig a hivatal dolgozóival biztosította a munkaszervezeti feladatok ellátását, a 
kistérségi iroda mőködését pedig – utoljára 2007-ben – Hajdúszoboszló Képviselı-testülete 
finanszírozta az önkormányzat költségvetésébıl, évente több mint 10 millió forinttal. (Ehhez 
az állam 2005-ben 5.132.000 Ft, 2006-ban 3.443.628 Ft, 2007-ben 3.444.000 Ft támogatást 
nyújtott. A társulás pályázatokon kívüli bevétele még a tagtelepülések által évente fizetett 
lakosonkénti 20 Ft-os tagdíj.)  
Tény ugyanakkor, hogy mindegyik tagközség legalább egy-egy hivatali dolgozója is közre-
mőködik idıszakonként változó munkateherrel a munkaszervezeti feladatellátásban, különö-
sen a pályázatokban.  
 
A kistérségi társulás eredeti feladat- és hatásköri rendszere kettıs. A célokat (területfejlesztés; 
idegenforgalom; környezet- és természetvédelem; hagyományok, értékek feltárása, ápolása, új 
értékek teremtése; érdekösszehangolás és képviselet; közigazgatásfejlesztés; informatikai tá-
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mogatásnövelés) és az ebbıl eredı feladatokat a társulási megállapodás tartalmazta, azzal a 
kitétellel, hogy ezeket a társulás a megvalósíthatóságtól függıen, fokozatos bevezetéssel vég-
zi. 
 

2003-2004 
 
Az elsı idıszakban a területfejlesztési, a pályázatkezelési és a közigazgatás-fejlesztési fel-
adatellátás volt jellemzı. A területfejlesztés körében kiemelkedı a kistérségi fejlesztési akció-
terv elfogadása. 2004-ben az európai uniós kiírások megjelenésével elkezdıdött a pályázatok 
benyújtása. Közülük legjelentısebb az IKeR – Integrált Kistérségi Elektronikus Közigazgatási 
Rendszer kiépítése GVOP 4.3.1. kiíráson, a társulás ugyancsak elfogadott informatikai straté-
giájának megvalósításaként. Ez a 17 (azóta 19) csatlakozó településen megvalósult 
519.000.000 Ft értékő program 454.125.000 Ft uniós támogatást nyert, a szükséges önerejét a 
BM Önerı Alap (EU Önerı Alap), illetve MTRFH kapcsolódó pályázatainkból, valamint a 
csatlakozott települések rendszerhasználati díjából megteremtettük, tehát a tagtelepülésektıl 
anyagi hozzájárulást nem igényelt. Az IKeR megfelel az európai élenjáró színvonalnak, to-
vábbi települések is alkalmazni kívánják, a www.e-tarsulas.hu/telportal társulási internet por-
tálon mőködik. A projekt keretében a társulási és a csatlakozott települések számítógépekhez 
is jutottak, komoly felkészítést kaptak. Alkalmazási szintje településenként változó, ennek 
növelését elektronikus kommunikációval, IKeR-partnereinknek rendszeres fórumok tartásával 
is igyekszünk elısegíteni, szolgáltatásait folyamatosan bıvítjük. (A testületi döntéshozatalt 
támogató modul bevezetés alatt áll.)  
A pályázati program hibátlanul lezajlott, érdemi kifogást egyetlen ellenırzés sem állapított 
meg, de tagtelepüléseink jegyzıinek-hivatalainak felelıssége ezután még fokozottabb azért, 
hogy a rendszert minél inkább használjuk, a vállalt célokat teljesíteni tudjuk, nehogy vissza 
kelljen fizetnünk a támogatást. Ehhez a munkaszervezet segítséget ad a községeknek.  
 
Másik jelentıs pályázati projekt volt a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ elsı elemei-
nek Hajdúszováton történı megvalósítására és az ehhez kapcsolódó dolgozók képzésére Haj-
dúszoboszló által benyújtott pályázat. Ez annak ellenére nem nyert, hogy megyei szinten 
„zászlóshajó” projektként támogatták. (Nyert viszont a leendı dolgozói képzésére vonatkozó, 
amelyet azonban így nem valósíthattunk meg.) Hajdúszoboszló önkormányzata a társulási 
tagtelepülések partneri támogatásával több kistérségi célú pályázatot nyújtott be és nyert meg 
(állati hulladéklerakó, építési törmeléklerakó), ideértve a kistérségi iroda (munkaszervezet) 
kialakítására vonatkozókat is (toldaléképítés a városházán, e-Magyarország-pont, pályázatke-
zelı és vidékfejlesztési menedzser foglalkoztatása.) Sajnálatosan nem nyertek a kistérség fog-
lalkoztatási stratégiájának elkészítésére – tartaléklistára került –, a LEADER+ vidékfejlesztés-
re, valamint a kistérség projektorientált fejlesztési programjának kidolgozására benyújtott 
pályázataink.  
 
 

2005 
 
A második szakaszt megelızı hetekben jelent meg a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, amely mellékletében a kistérségek leha-
tárolását is szabályozta. A törvény szerint a többcélú társulás „részt vehet a kistérség területé-
nek összehangolt fejlesztésében (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készí-
tésében, megvalósításában) és a településfejlesztés összehangolásában, vállalhatja kistérségi 
közszolgáltatások biztosítását, fejlesztését és szervezését, valamint intézmények fenntartását”. 
Az alábbi feladat- és hatáskörök ellátásáról gondoskodhat:  
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 a, oktatás és nevelés;  
 b, szociális ellátás;  
 c, egészségügyi ellátás;  
 d, család-, gyermek- és ifjúságvédelem;  
 e, közmővelıdési, közgyőjteményi tevékenység;  
 f, helyi közlekedés, helyi közútfenntartás;  
 g, ingatlan- és vagyongazdálkodás;  
 h, ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint bel- és csapadékvíz- elve-
zetés;  
 i, kommunális szolgáltatások és energiaellátás;  
 j, környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés;  
 k, szennyvíztisztítás és -elvezetés;  
 l, területrendezés;  
 m, esélyegyenlıségi program megvalósítása;  
 n, foglalkoztatás;  
 o, gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom;  
 p, állat- és növényegészségügy;  
 q, belsı ellenırzés;  
 r, területfejlesztés.  
 
Amennyiben a társulás legalább az a, b, c, és r, pontokban meghatározott feladatkörbe tartozó 
egyes feladat- és hatáskörök ellátásról gondoskodik, akkor ezekhez a központi költségvetés az 
éves költségvetési törvényben ösztönzı támogatást biztosít. A törvény alapján a nyugat-
hajdúsági jogutódjaként 2005. január 1-el megalakult a „Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú 
Társulás”, amely a kistérségi fejlesztési tanács feladatait is ellátja. Többfeladatúvá alakítani 
akkor még nem sikerült, amiben közrejátszott az a tény, hogy a tagközségek az ország más 
részein városnak minısülı lakosságszámúak, az oktatási, egészségügyi, szociális és gyermek-
védelmi alapszolgáltatások helyben megszervezettek, képesek teljesíteni a jogszabályi, 
kihasználtsági követelményeket.  
2005-ben a társulás alkalmazásba vette az EFOG – Elektonikus Fejlesztési Ötlet-Generátor 
internetes interaktív pályázati tájékoztató és projektötlet-fejlesztı rendszert, amelyet a kistér-
ség minden egyede (önkormányzata, gazdálkodó- és civil szervezete, vállalkozója) ingyene-
sen használhatott. A rendszer segítségével összeállított számos pályázat-vázlat alapján készült 
el 2005. februárjában a kistérség projektorientált fejlesztési programja. Ebben a társulási ta-
nács (amelynek tagja a 4 település polgármestere) fı célként a következıt határozta meg:  
 
 „a kistérség legfontosabb adottságán – a turizmus fejlesztésén – át a foglalkoztatás-
 bıvítésre, munkahelyteremtésre szükséges épülnie, felhasználva a környezetvédelem 
 és a megújuló energiaforrások kínálta lehetıségeket is”.  
 
Hajdúszoboszló turizmusorientált funkciója az egész kistérségre kedvezı hatást fejthet ki, 
ezért a három község ehhez kiegészítı szolgáltatásokkal kíván kapcsolódni. A további kistér-
ségi funkciómegosztásban Ebes és Nagyhegyes rendelkezik a legkedvezıbb logisztikai-
ipartelepítési lehetıségekkel, míg a hátrányos helyzető Hajdúszovát a kistérségi szintő szociá-
lis szolgáltatások infrastruktúrája, valamint a kevésbé képzett munkaerı foglalkoztatását biz-
tosító kisüzemek kialakításában játszhat meghatározó szerepet. A jó termıföld és az agrárha-
gyományok miatt a mezıgazdaság is kiemelkedı adottságú terület a kistérség mindegyik tele-
pülésén.   
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A társulási tanács 2005. évi 5 ülésén a kötelezı napirendeken és a jelzetteken túl a közoktatási 
intézkedési tervet is elfogadta.  
 
 

2006 
 

2006-ban a társulási tanács 4 ülést tartott, amelyeken rendszeresen napirenden szerepelt az 
együttmőködés kibıvítése. A tagtelepülések képviselı-testületeinek döntései után elfogadta a 
kistérség közbiztonsági és bőnmegelızési koncepcióját, létrehozta ilyen bizottságát is, elkez-
dıdött a hajdúszoboszlói idegenforgalmi koncepció kistérségire fejlesztése. A megyei fejlesz-
tési ügynökség megbízásából a munkaszervezet tanulmányt is készített a kistérségi közszol-
gáltatások optimalizálására vonatkozóan. A társulási tanács a tisztifıorvostól tájékoztatót ka-
pott a kistérség lakosságának egészségi állapotáról, a kistérségi orvosi ügyelet megvalósítási 
lehetıségérıl, foglalkozott a gyepmesteri szolgáltatással.  
 
 

2007 
 
2007-ben a társulási tanács 8 ülést tartott. Év elején az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség felkérésére az Észak-Alföldi Operatív Program 4.2.1. „Oktatási-nevelési, egész-
ségügyi, szociális és közösségi intézményfejlesztés” konstrukcióra a kistérségnek ígért 
1.299.790.000 Ft indikatív forráskeret felhasználására összeállította a projektlistát. Ez az 
alábbi pályázati támogatással megvalósítani kívánt projekteket tartalmazta sorrendben (önerı 
nélkül, zárójelben az indítás éve):  
 

1. Hajdúszoboszlói Egyesített Egészségügyi Intézmények felújítása  
 - 343.000.000 FT (2007.) 
2. Hajdúszováti Általános Iskola felújítása, bıvítése 
 - 215.000.000 Ft (2008.)  
3. Ebesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény felújítá-

sa, bıvítése, udvar fejlesztése  
 - 302.090.000 Ft (2009.)  
4. Nagyhegyesi Sportcsarnok megépítése  
 - 182.700.000 Ft (2010.)  
5. Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat intézményfejlesztése  
 - 57.600.000 Ft (2011.)  
6. Hajdúszoboszlói Kistérségi Sport- és Szabadidı Központ felújítása (sportház, Bocs-

kai-sporttelep)  
 - 111.000.000 Ft (2012.)  
7. Hajdúszoboszlói Hıgyes Endre Gimnázium felújítása  
 - 88.400.000 Ft (2013.)  
 

Ez a konstruktív megegyezés is – ami a régióban példátlan volt – a kistérségi együttmőködést 
igazolta, az más kérdés, hogy késıbb kiderült: felesleges nagy munka volt, az uniós eljárás-
rend ezt a meghívásos formát nem teszi lehetıvé. (A fejlesztési ügynökség késıbbi levele 
szerint az Észak-Alföldi Akcióterv tartalmazza, hogy pályázatnál „elınyt élveznek azok a 
fejlesztések, amelyek az adott kistérség ezen konstrukcióira készített projektlistáján szerepel-
nek és azt mind az adott kistérségi társulás, mind pedig az Észak-Alföldi Regionális Fejleszté-
si Tanács határozatával elfogadta.” ) 
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A társulásos együttmőködésben szerencsére csak intermezzo volt Nagyhegyes kiválási szán-
déka, amely örvendetesen nem valósult meg. A társulás közmunka-pályázatokat is benyújtott, 
a kettıbıl az egyik nyert. (Az ugyanolyan színvonalú második azért nem nyert, mert tılünk 
hátrányosabb helyzető településcsoportok nagyobb számban indultak, mi pedig az ehhez járó 
pontokat objektív okból nem kaphattuk meg.)  
Sikeresen megvalósult a három község háziorvosi ügyelete, amelyhez helyiséget a hajdúszo-
boszlói rendelıintézet biztosít. Elfogadásra került a kistérségi kerékpárút-hálózat megvalósí-
tási tanulmánya, a kezdeményezésünkre született megyei kerékpárút-hálózat fejlesztési terv-
ben kiemelt nyomvonalként szerepel, elkészült az I. ütemének, a Nagyhegyes-Hajdúszoboszló 
közötti szakasznak a terve, amelyet pályázati forrásból lehet megvalósítani. A társulási tanács 
elfogadta Hajdúszoboszló idegenforgalmi település- és termékfejlesztési koncepciójának kis-
térségi kiegészítését, a kistérség munkaszervezete által készített szociális szolgáltatástervezési 
koncepcióját még azért nem tudta elfogadni, mert a községek 2007. áprilisa óta nem vélemé-
nyezték. A sokak által látogatott www.hajduszoboszlo.hu internet-portálon elindult a 
„szoboszloinvest” befektetıknek szóló modul, amelyre szívesen elhelyezzük a községek 
anyagait is, ha megküldik úgy, mint Ebes tette.  
 
2007-ben érdemben folytatódott a társulás többfeladatúvá alakítása, amely 2007. szeptember 
1-jével jórészt megtörtént. Az ehhez szükséges új társulási megállapodást és egyéb dokumen-
tumokat a 2007 nyarán fogadták el a képviselı-testületek és a társulási tanács. Az átalakítás 
célja az alkalmassá tétel volt arra, hogy az állami költségvetési törvényben foglalt követelmé-
nyek teljesítésével normatív támogatást igényelhessünk 2007. szeptember 1-tıl (legalább a 
20.000.000 Ft-os általános támogatást). A képviselı-testületek 2007 nyarán határozataikban 
kinyilvánították szándékukat az együttmőködés kiterjesztésére az alábbi területeken:  
 

- közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatok (Pedagógiai Szakszolgálat)  
- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (jelzırendszeres házi segítségnyújtás, csa-

ládsegítés, házi segítségnyújtás és gyermekjóléti szolgáltatás)  
- egészségügyi feladatok (kistérségi központi orvosi ügyelet)  
- belsı ellenırzés  
- gazdaság- és turizmusfejlesztés.  

 
A 2007. évi költségvetési törvény 8. sz. melléklete alapján az alábbi tevékenységek elvégzését 
kellett igazolni:  

- mőködési támogatáshoz (20 millió forinthoz):  
• a közoktatási intézményi és szakszolgálati  
• egészségügyi 
• gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalmi fel-

adatellátás (eredetileg egyes szociális és belsı ellenırzési fel-
adatok ellátását is vállalta volna a kistérség)  

- kiegészítı normatívához (a tagtelepülések közül legalább háromnak kellett volna el-
látnia):  

• gyermekjóléti szolgáltatás  
• családsegítés  
• jelzırendszeres házi segítésnyújtás és házi segítségnyújtás.  

 
A tervek szerint a kistérségi szintő belsı ellenırzést meg kellett volna valósítani, azonban erre 
Ebes miatt nem került sor. Mivel a társulás folyamatosan lát el gazdaság- és turizmusfejlesz-
tési, illetve idegenforgalmi feladatokat, ezért a mőködési támogatás igényléséhez szükséges 
három tevékenység végzése megvalósult. 
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Az egyéb feladatok elvégzéséhez járó kiegészítı normatívákat a 2007. évre nem tudtuk meg-
igényelni, mivel nem valósultak meg a törvényben elıírt kritériumok. A családsegítés és a 
gyermekjóléti szolgáltatás esetében a tagtelepülések több, mint 50%-ában  nem láttuk el a 
kistérségre kiterjedıen a feladatot. 
A közoktatási szakszolgálat esetében teljesült a feladat, így a normatívát megigényeltük. 
 
2007. szeptember 1-el a munkaszervezet Kistérségi Információs Szolgálatból Kistérségi Iro-
dává alakult. Vezetıje a hajdúszoboszlói polgármesteri hivatal korábbi kistérségi-jogi referen-
se lett, tagjai: pályázatkezelı, pályázati pénzügyi felelıs, ügykezelı, könyvelı. Mindegyikük 
félállásban látta el a feladatokat, hozzájuk kapcsolódott a három község hivatalának egy-egy 
dolgozója, ugyancsak részmunkaidıben. 
 
A társulás titkára mindig biztosítja a hajdúszoboszlói polgármesteri hivatal további szakembe-
reinek esetenként szükséges közremőködését (közbeszerzési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
mőszaki, informatikai szakértık, az egyes intézményvezetıket is ideértve). Ez így takarékos 
feladatellátás, a munkaszervezet finanszírozását pedig a 2008 tavaszán megérkezett 20 millió 
forintos, a többfeladatúvá válás eredményeként járó állami támogatás részben e célra történı 
felhasználása biztosította.  
 
 

2008 
 

A 2008-as esztendı a korábbi kezdeményezések, az együttmőködés kibıvülésének realizálá-
sát hozta magával. A munkaszervezet a fentebb vázolt rendszerben mőködött 2008 májusáig-
júniusáig, ekkor azonban úgy döntött a társulási tanács, hogy a hivatalból távozó kistérségi-
jogi referens helyére fıállású munkaszervezet-vezetıt választ. Az új munkaerı egy pályakez-
dı, jogász végzettségő fiatalember lett, aki 2008. július 1-jén állt munkába. A munkaszervezet 
többi tagja továbbra is a hivatali dolgozók közült került ki, megbízásos jogviszonyban. A 
munkaszervezet-vezetı elsı és legfıbb feladatául azt kapta, hogy a már régebb óta tervezett, 
saját fenntartású kistérségi szociális intézmény mőködése 2009-tıl megindulhasson. 
 
A társulás feladatellátása 2008-ban is nagyjából a 2007 ıszén megtörtént többfeladatúvá ala-
kuláskor meghatározott irányvonalak szerint történt. Ez tehát a közoktatási szakszolgálati, 
egyes szociális és gyermekjóléti alapellátási, valamint a kistérségi orvosi ügyeleti feladatokat 
jelentette, nem feledkezve meg természetesen a területfejlesztési és idegenforgalmi feladatok-
ról sem. 
 
Állami, társulás által igényelhetı ösztönzı normatívát az általános mőködésre (továbbra is 3 
feladat ellátása a feltétel), a közoktatási szakszolgálati, valamint a szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatások után kaptunk. Ezek a kiegészítı feladatok külön megállapodás útján voltak 
biztosítva, vagyis egy-egy adott intézmény nyújtotta a többi település lakosai számára is a 
szolgáltatást. Ezt a megoldást azonban a társulási tanács is átmeneti megoldásnak szánta, ré-
szint, mert a külön megállapodásos feladatellátás kevesebb normatívát jelentett, részint pedig 
a szolgáltatás hosszútávú biztosításának igénye is egy saját intézmény felállítását követelte. 
 
A folyamatot nem felgyorsította, de indokolta az a megállapítás is, amelyet a Magyar Állam-
kincstár felülvizsgálati jelentése tett a 2008 nyarán zajlott ellenırzés végén, mely szerint a 
szociális és gyermekjóléti feladatok külön megállapodás útján történı ellátásával kapcsolatos 
normatíva igénylése nem mindenben a költségvetési törvény mellékletében foglalt részletsza-
bályok szerint történt, így az ehhez kapcsolódó normatíva összegekrıl le kellett mondanunk. 
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A 2008-as év második fele tehát leginkább az elsı saját fenntartású kistérségi intézmény élet-
re hívásával telt. Már a tavasz folyamán történtek egyeztetések és költségszámítások egy le-
endı intézmény kialakítására vonatkozóan. Az akkori elképzelésekhez képest ıszre kiszélese-
dett az együttmőködés az intézmény által ellátandó feladatokat nézve, ami ekkorra már tulaj-
donképpen a szociális alapszolgáltatások teljes körét magában foglalta (étkeztetés, házi segít-
ségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, idısek nappali ellátása) és 
tartalmazott még egy gyermekjóléti alapellátást (gyermekjóléti szolgáltatás) is. 
 
A társulási tanács október 9-i ülésén kezdeményezte a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
fenntartásában lévı Szociális Szolgáltató Központ fenntartói jogának átadását a társulás szá-
mára. Miután a Város Képviselı-testülete jóváhagyta ezt, megindulhattak a tényleges elıké-
születi munkálatok. Elkészültek a jogszabály szerint kötelezı alapdokumentumok: az alapító 
okirat, a szakmai program és mellékletei, a szervezeti és mőködési szabályzat, melyet novem-
ber 19-i ülésén hagyott jóvá a társulási tanács. A mőködési engedélyezési eljárás sikeres befe-
jeztével 2009. január 1-jével megindulhatott az immár Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális 
Szolgáltató Központ elnevezéső intézmény mőködése hajdúszoboszlói székhellyel, és telephe-
lyekkel Hajdúszováton és Nagyhegyesen is. Ebes Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete úgy döntött, hogy nem társul az intézmény fenntartására, jelenleg csupán a jelzı-
rendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásban vesz részt, melyet az intézmény nyújt számá-
ra. 
 
A saját fenntartású intézmény lehetıvé teszi azt is, hogy a 2009. évre vonatkozó normatíva 
igénylésénél – a szociális-gyermekjóléti feladatoknál – immár a legmagasabb fajlagos össze-
gekkel számolhassunk, ami a társulási ösztönzı normatívánál számszerősítve közel 32 millió 
Ft-ot jelent. 
 
Mindezek mellett pályázatok terén sem szégyenkezhet a társulás, bár a 2008-as évben a pá-
lyázati munka a korábbi évekhez képest kissé háttérbe szorult. 2008. december elején ismét 
közmunka pályázatot nyert a társulás, amely mind a négy tagtelepülést számba véve összesen 
42 fı számára jelentett kéthónapos foglalkoztatást. (Ehhez a téli közmunkaprogramhoz kap-
csolódott egy kiegészítı pályázat a foglalkoztatás meghosszabbításáról, amit szintén meg-
nyertünk, így plusz másfél hónapig, összesen három és fél hónapig biztosítottunk munkát, a 
hideg hónapok átvészelését segítve.) 
 
A kerékpárút megvalósítása (egyelıre a Nagyhegyes-Hajdúszoboszló között szakasz) szintén 
napirenden volt 2008-ban, különféle jogszabály által megkövetelt tanulmánytervek engedé-
lyeztetése, engedélyek beszerzése zajlott és zajlik jelenleg is, hozzátéve, hogy reményeink 
szerint rövidesen a folyamat végére érünk és megtörténhet a pályázatok beadása. 
 
A társulási tanács 2008-ban összesen hat alkalommal ülésezett. 
 
A kistérségi társulás megalakulása óta eltelt idıszakban a költségvetési fıösszegek az alábbi-
ak szerint alakultak: 
 
2005. évi : Bevételek: 157.178eFt 

Kiadások:   13.070eFt 
2006. évi: Bevételek: 198.397eFt 

Kiadások: 326.253eFt 
2007. évi: Bevételek: 226.026eFt 
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Kiadások: 230.012eFt 
2008. évi: Bevételek: 226.187eFt 

Kiadások: 226.187eFt 
 
A 2008. évi költségvetés megvalósításáról szóló beszámoló április végén kerül a társulási ta-
nács elé. 
 
 

Középtávú tervek 
 

Az állam kistérségekkel kapcsolatos koncepciója (az eddig önkormányzatok által ellátott fel-
adatok kistérségi szintre történı delegálásának ösztönzése) szükségessé tette annak átgondolá-
sát, mely feladatkörökben van lehetıség arra, hogy a kistérségi integrációt erısítsük. 
Ennek a gondolatnak a realizálásaként az elsı és talán legnagyobb lépést megtettük azzal, 
hogy 2009-tıl mőködik a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Az eddi-
gi visszajelzések alapján állítható, hogy nemcsak pénzügyileg jelent segítséget az önkormány-
zatok számára a társulásba vétel, hanem szakmai téren is minıségi változást érhetünk el, hi-
szen egy tapasztalt szakembergárda vezetésével, állandó tapasztalatcserét, szakmai segítség-
nyújtást biztosító együttmőködésben láthatják el a feladataikat a települések szociális terüle-
ten dolgozói. 
Meg kell vizsgálni természetesen ezek után is, mik azok a lehetıségek, amik az együttmőkö-
dés további mélyítését elısegítik. Következı lépés lehet esetlegesen a Pedagógiai Szakszolgá-
lat társulási intézménnyé szervezése is, amennyiben az egyeztetések és a költségszámítások 
alapján erre ésszerő lehetıség kínálkozik. 
A korábban szintén csak tervként létezı, belsı ellenırzési társulási feladatellátás mára való-
ság lett, hiszen 2009. január 1-tıl ez is mőködik, három tagtelepülés részvételével. 
A legújabb történésekrıl szólva, a társulás munkaszervezetének helyzete  hosszabb távon is 
mőködıképes formát ölt lassanként, megfelelve ezzel az együttmőködés kiszélesedésével 
megnövekedett feladatmennyiségnek. 2009. március 31-ével megszőnt a hivatali dolgozók 
igénybevétele, a korábban általuk ellátott részfeladatok egységes végzésére fıállású pénzügyi 
vezetı személyével bıvült a társulás munkaszervezete, amely így jelenleg két fıbıl áll. 
Az ösztönzı normatívához kapcsolódó feladatellátáson túl olyan típusú együttmőködés is 
mőködıképes lehet társulási szinten, amely koordinációt, technikai segítséget és/vagy humán 
erıforrást biztosít a résztvevı tagtelepülések számára adott feladat ellátásához. Példa lehet 
erre a jelenleg törvényi kötelezettség folytán bevezetésre került közfoglalkoztatás rendszere, 
amelyben a társulásnak összehangoló és gyakorlati szerepe is lehet, dacára annak, hogy a vo-
natkozó jogszabályi környezet finoman szólva is kusza egyenlıre. 
 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületeket, hogy a beszámolót vitassák meg, tegyék meg kiegé-
szítéseiket, javaslataikat, hogy a társulási tanács ezekkel együtt tárgyalhassa következı ülé-
sén.  
 
Határozati javaslat:  
 
………………………………….. (település) Képviselı-testülete a Hajdúszoboszlói Kistér-
ségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységérıl és terveirıl készített beszámolót elfogadja 
/ az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:  
………………………………. 
A beszámolóban foglalt középtávú  tervekkel a képviselı-testület egyetért. 
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Határid ı:2009.december 31.  
Felelıs:jegyzı/társulási titkár  
 
Hajdúszoboszló, 2009. április 11. 
 
 
 

Dr. Vincze Ferenc Dr. Kertész Ferenc 
a társulás titkára 

Hajdúszoboszló Város Jegyzıje 
kistérségi munkaszervezet-vezetı 

 


