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Tájékoztató a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évben
végzett tevékenységéről

1.1. A Társulás által ellátott feladatok általános értékelése:

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. Törvény
alapján 2006. október 30-án megalakult a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás, amely 2007. január 1-től önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a társulási
megállapodásokban 2010. évben a következő feladatok ellátását vállalta:
- területfejlesztés
- egészségügyi feladat
- idegenforgalom fejlesztése
- szociális ellátás
- közoktatási, nevelési feladatok ellátása.
A Társulásban az alábbi települések vettek részt:
- Törökszentmiklós, Kengyel, Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba,
Tiszabő.

1.1.1. Területfejlesztés:

A területfejlesztés mind a nyolc település részvételével működött 2010-ben.
A területfejlesztési feladatokat érintően a következő fontosabb tevékenységek említhetőek
2010. évet érintően:
- Részt vettünk a 2007 – 2013 közötti Jász – Nagykun Szolnok megyei Területfejlesztési
Koncepció és Stratégiai Program, valamint a megyei Területrendezési Terv felülvizsgálatával
és aktualizálásával kapcsolatos egyeztetéseken.
- A MÁV és a Volán menetrendi egyeztetés során felvetettük a településeket leginkább érintő
problémákat.
- A térség munkanélküliségi gondjainak enyhítésére a 2010. évi téli, illetve téli-tavaszi
közmunkaprogram kiírásokra pályázatot adtunk be 58 + 118 fő foglalkoztatására
Törökszentmiklós, Tiszabő, Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Kuncsorba, Örményes és Fegyvernek
településeken. A közmunkások február 1-i, illetve március 1-i időponttól dolgoztak június 14-
ig és 15-ig. A közmunkaprogram lehetővé tett eszközbeszerzéseket, mely keretében a
településeken használatba vett, de kistérségi tulajdonban maradt különböző eszközöket,
szerszámokat vásároltunk, pl. fűkasza, fűnyíró, szárzúzó stb.
- Az „Út a munkába” program bonyolítására, az abban dolgozók irányításának megoldására az
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatot írt ki „Közfoglalkoztatás Szervezők
Foglalkoztatása” címen, melynek keretében Örményesen 1 fő, Tiszabőn 1 fő dolgozott ebben
a munkakörben július 1 – december 31. között. Az alkalmazottakat a Kistérségi Iroda
foglalkoztatta, munkával az örményesi és a tiszabői Polgármesteri Hivatal látta el.

2010-ben területfejlesztéssel kapcsolatban az a tendencia rajzolódik ki, hogy – többek között a
hazai forrású pályázati lehetőségek megszűnése következtében – a Társulás
területfejlesztéssel kapcsolatos feladatai jelentősen lecsökkentek. Várhatóan 2011-ben is
hasonló lesz a helyzet.



1.1.2. Egészségügyi feladat:

Az orvosi ügyeleti feladatokat továbbra is a SOL ORIENS Bt. látja el Tiszatenyő,
Tiszapüspöki, Törökszentmiklós és Tiszabő településeken, Kengyel Martfűvel kötött ellátási
megállapodást, míg Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba szintén együtt láttatják el ezt a
feladatot.

1.1.3.1. Közoktatási, nevelési feladatok ellátása:

Törökszentmiklós, Tiszabő, Tiszatenyő, Kengyel és Tiszapüspöki településeken a Hunyadi
Mátyás Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat végezte az alábbi feladatok ellátását:
- iskolapszichológia
- logopédiai ellátás
- nevelési tanácsadás
- gyógytestnevelés
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás.
2009. 1. félévében a Tanács 30/2009 (VII.16.) számú határozatával módosította a pedagógiai
szakszolgálat ellátásáról szóló feladat ellátási megállapodást, mivel Fegyvernek, és Örményes
települések vonatkozásában önkormányzati határozatok alapján a szolgáltatást a fegyverneki
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat látja el. 2010.
január 1 - december 31. között a Kistérségi Iroda oktatási feladatellátás címén 23.738.778 ft.
normatív támogatást utalt át a mikrotérség számlájára.
A Tanács 2010. szeptember 27-i ülésén az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója beszámolt a működés eddigi tapasztalatairól,
melyet jelen beszámolóhoz 1. sz. mellékletként csatoltunk.

1.1.3.2. Ördögszekér Környezetvédelmi Oktatóközpont:

A Társulás 2008. május 1-től átvette az Ördögszekér Környezetvédelmi Oktatóközpont
működtetését Tiszapüspöki önkormányzatától.
Az Oktatóközpont továbbra is lehetőséget biztosít arra, hogy a kistérség oktatási, nevelési
intézményeibe járó gyerekek minél nagyobb számban ismerjék meg a lakókörnyezetük
természeti értékeit, hagyományait, kapjanak megfelelő ismereteket a környezettudatos
életmódról.

Oktatóközpontban fő tevékenységként az alábbi feladatokat végzi:
- óvodás és általános iskolás gyerekek környezeti nevelése elméleti és gyakorlati
szinten,
- a környék, a kistérség jellemző növény és állatvilágának megismertetése,
- a tájhoz kapcsolódó hagyományos mesterségek, szokások bemutatása,
- a hagyományos vidéki élet megismertetése.
A fő tevékenység végzésével ki nem használt kapacitásokat az alábbi célokra használhatja:
- szállásadás,
- turisztikai, idegenforgalmi célú programok szervezése.

A Társulási Tanács 2008-ban döntött arról, hogy pályázati úton keres forrást az
Oktatóközpont felújítására, versenyképessé tételére. A felújítás építészeti tervei elkészültek,
pályázati kiírás 2011 májusában várható.



2010. december 2-ig 34 csoport látogatta meg a központot, ebből 14 igényelt szállást. A
programokon 1258 fő vett részt, a szállóvendégek száma 318 volt, a vendégéjszakáké 1053. A
vendégéjszakák átlaga 3,5.
A tábor látogatottságát negatívan befolyásolta a Tisza hosszú ideig fennálló magas vízszintje,
a csapadékos időjárás és az ennek következtében megjelent nagy mennyiségű szúnyog.

1.1.4. Szociális ellátás:

A szociális feladatok ellátásában továbbra is a társulás nyolc települése működik együtt a
2009-ben. Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba mikrotérségben látja el a feladatokat, míg a
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ, (továbbiakban: KSZSZK) mint a társulás
felügyelete alá tartozó, önálló intézmény öt településen szolgáltat: Törökszentmiklós,
Kengyel, Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Tiszabő.

A KSZSZK intézményben az egyes településeken az alábbi szociális feladatok ellátása történt
2010-ben:
- Ápolást – gondozást nyújtó bentlakásos ellátás: Törökszentmiklóson és Kengyelen
- Szociális étkeztetés: mind az öt településen
- Házi segítségnyújtás: mind az öt településen
- Fogyatékos személyek nappali ellátása: Törökszentmiklóson
- Hajléktalanok nappali ellátása: Törökszentmiklóson, téli időszakban éjjeli menedékhely
- Nappali ellátás Idősek Klubja: mind az öt településen
- Családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatás: mind az öt településen.
- Szociális foglalkoztatás Törökszentmiklóson
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: mind az 5 településen.
Utóbbi szolgáltatás fejlesztésére, újabb készülékek beszerzésére pályázatot nyújtottunk be,
mely elbírálás alatt áll. A szolgáltatásért igen nagy az érdeklődés, minden településen csak
várólistáról lehet a készülékhez hozzájutni.

A Fogyatékosok Nappali intézményében pályázati támogatásból biztosítottuk a szociális
foglalkoztatást 15 fő részére munkarehabilitációs formában, mely folyamatosan működik.

Az intézmény 2008 évtől módszertani feladatokat is ellát az Észak - alföldi régióban
konzorciumi partnerként a szociális törvény szerinti alapszolgáltatások területén, mely
feladatellátás folyamatos volt 2010-ben is.

A társulás a Költségvetési Törvény 3. számú mellékletében meghatározott alapnormatívát és a
8. számú mellélet szerinti kiegészítő normatívát vette igénybe és intézményfinanszírozásként
adta át a KSZSZK intézménynek.
Az intézménynek a térítési díjakból saját bevétele is volt. A működéshez szükséges
kiadásokat az intézményfinanszírozás és a saját bevételek nem fedezték 100%-ban, ezért az
érintett települések önkormányzatai, a költségvetési egyensúly fenntartásához szükséges
kiegészítő összeget költségarányosan, támogatásként átutalták a KSZSZK költségvetési
számlájára.

Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba Mikro-Térségi Társulást hozott létre 2007. július 1-től a
szociális feladatok ellátására, amelyre a Többcélú Társulás a Költségvetési Törvény 8. számú
mellékletében meghatározott intézményfenntartó társulásoknak járó normatívát igényelte.



2010. január 1 – december 31. között 10.157.927 ft. normatív támogatást utalt át a
mikrotérség számlájára a Kistérségi Iroda.

A Tanács 2010. szeptember 27-i ülésén a Csorba – Mikro Térségi Szociális Alapszolgáltató
Központ igazgatója beszámolt a működés eddigi tapasztalatairól, melyet jelen beszámolóhoz
2. sz. mellékletként csatoltunk.

A Társulás pályázatot nyújtott be a TÁMOP 5.4.4 – 2009 jelű kiírásra, melyben mind a
KSZSZK, mind a Mikro-Térségi Társulás szociális intézménye részt vesz. A projektben az
intézmények dolgozóinak képzése valósul meg.

1.1.5. Idegenforgalom, turisztika, sport:

Az idegenforgalommal kapcsolatos feladatok ellátását a Társulás munkaszervezetében egy fő,
főállású idegenforgalmi menedzser végezte 2010-ben is.
Ehhez a területhez, az Ördögszekér Környezetvédelmi Oktatóközponttal kapcsolatos
tevékenységeken kívül az alábbi fontosabb feladatok kapcsolódtak.

 Kistérségi sátorral részt vettünk az örményesi, tiszapüspöki, és tiszatenyői
falunapokon, a fegyverneki „Virágzó Tisza Napján”, illetve az Észak-Alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által Szolnokon megrendezett II.
Régiós Napon, ahol a sátorban összegyűjtöttük és kiállítottuk a kistérség településeire
jellemző nép- és iparművészeti tárgyakat, ételeket, fotókat, valamint minden egyes
helyszínen terjesztettük a 2009. év során a helyi LEADER munkaszervezettel közösen
készített szóróanyagot.

 Kiemelt esemény volt az „I. „Vándorló” Bográcsok Találkozója” c. kistérségi
rendezvény, melyre 900.000 Ft támogatást nyertünk. A rendezvény 2010. május 8-án
Tiszatenyőn került megrendezésre a résztvevő kistérségi települések és a látogatók
megelégedettségére. A rendezvényen a települések különböző díjakat vehettek át a
legszebb udvarház, legfinomabb étel, legszebb tálalás stb. címen. Mivel a rendezvény
kistérségben történő meghonosítása a célunk, így minden évben más település nyeri el
a rendezés jogát. 2011-ben Tiszapüspöki ad helyszínt.

A Társulási Tanács 2010. december 16-ig 14 ülést tartott, melyből 3 rendkívüli ülés volt.
Az üléseken 63 határozat született.

A beszámolóhoz 3. sz. mellékletként csatoltuk a Társulás költségvetésének 2010. III.
negyedévi teljesüléséről készült beszámoló táblázatot.

Törökszentmiklós, 2011. április 12.

Rácz Péter
Kistérségi Irodavezető


