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Tisztelt Képviselõ-testület!
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dokumentumban tanulmányozhatta.

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy a beszámolóban leírtakat megvitatni, majd a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
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Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Képviselõ Testület!

A Derecske- Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása megalakulását hosszas

elõkészítõ munka, számos egyeztetés és vita elõzte meg. Úgy vélem, hogy a Társulás az

elmúlt évek mûködése során sok eredményt ért el. A legjelentõsebb eredménynek magát az

együttmûködést tartom. A rendszeres Tanácsülések, a települések közötti gyakoribb és

hatékonyabb kommunikáció jelentõs eredmények. A közigazgatásban zajló átalakítások, az

önkormányzatok és állam közötti feladat ellátások, az önkormányzati és az állami hatáskörök

újraelosztása bizonyos mértékben megjelentek a Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú

Kistérség Társulásának tevékenységében. A Társulás 2016. évben is a tagtelepülésekkel

szoros együttmûködésben végezte munkáját, a tevékenységében a területfejlesztési feladatok

újra elõtérbe kerültek köszönhetõen a kistérségi startmunka programnak, a közszolgáltatás

szervezési feladatok koordinálása és pályázatok benyújtása és megvalósítása volt a

meghatározó, a jelentõsen beszûkülõ pénzügyi források az idei évben a lehetõségeink

csökkenését jelentették. A változó helyzetben a Társulás törekedett a hatékony mûködésre, a

munkáját 2016. évében is alapvetõen meghatározta a megalakuláskor elhatározott

közszolgáltatási feladatellátás fejlesztése, célszerûbb, gazdaságosabb, hatékonyabb megoldása

a közös érdekek kialakításával. A térségi kapcsolatok elmélyítése, az összehangolt fejlesztés

elõmozdítása, a közösen elvégezhetõ ügyek koordinálása.

2016. január 01-tõl a következõ feladatellátás valósult meg:

Területfejlesztés

A Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása területfejlesztési

feladatainak hatékony és eredményes ellátása érdekben folyamatosan együttmûködik

Ø a kistérség önkormányzataival és azok intézményeivel,

Ø rendszeres kapcsolatot tart fenn

Ø a kistérség kisebbségi önkormányzataival,

Ø az aktuális feladatok és tevékenységek függvényében együtt dolgozik

Ø a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Non- Profit Kft. munkatársaival,

Ø az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Non- Profit Kft.

munkacsoportjaival,

Ø a Munkaügyi Központ kirendeltségeivel (Debrecen, Derecske, Létavértes),

Ø a szomszédos kistérségek munkaszervezeteivel,
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Ø a kistérség non-profit szervezeteivel, illetve lehetõségeinek függvényében ösztönzi a

térségi partnerségek kialakítását és fejlesztését.

Az együttmûködések fenntartásához szükséges adat-és információ-szolgáltatás biztosítása

érdekében a Társulás egy információs honlapot hozott létre [www.derecske-letavertes.hu],

melynek feltöltését a Társulás munkaszervezete végzi. A Társulás munkavállalója

folyamatosan figyelemmel kísérte az Új Magyarország Fejlesztési Terv és Új Széchenyi Terv

operatív programjainak, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatási

konstrukciói keretében megjelenõ pályázatokat, s a kistérség önkormányzatait rendszeresen

értesítette az õket érintõ pályázati lehetõségekrõl, valamint önkormányzati kérésre további

információkat gyûjtött és szolgáltatott a pályázati konstrukciókról, a tervezett helyi

fejlesztések megvalósításának lehetõségeirõl.

Foglalkoztatás 2016.

I.1.1. Hosszabb Idejû Közfoglalkoztatás program ( 60912/26/00134 )2015/IV. hosszabbítás

Társulás a 2015. évi hosszabb idõtartalmú közfoglalkoztatási program hosszabbítására

támogatást kapott. Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 10 fõ. A program befejezõdött,

idõtartama: 2015. év 11 hónap 01 naptól- 2016 év 02 hónap 29 .

Tényleges bevétel: 1.792.541 Ft

I.1.2. Hosszabb Idejû Közfoglalkoztatás program (60912/26/00140) 2015/V.

Társulás a 2015. évi hosszabb idõtartalmú közfoglalkoztatás támogatására kérelmet nyújtott

be. Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 6 fõ.

A program befejezõdött, idõtartama: 2015. év 09 hónap 04 naptól- 2016 év 02 hónap 29.

Tényleges bevétel: 535.621 Ft

I.1.3. Hosszabb Idejû Közfoglalkoztatás program ( 60912/26/00142 ) 2015/VI.

Társulás a 2015. évi téli közfoglalkoztatás támogatására kérelmet nyújtott be. Foglalkoztatni

kívánt összes létszám: 40 fõ. A program befejezõdött, idõtartama: 2015. év 11 hónap 03

naptól- 2016 év 02 hónap 29.

Tényleges bevétel: 3.456.553 Ft

I.1.4. Hosszabb Idejû Közfoglalkoztatás program (60912/26/00153) 2015/VII
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Társulás a 2015. évi téli közfoglalkoztatás támogatására kérelmet nyújtott be. Foglalkoztatni

kívánt összes létszám: 11 fõ. A program befejezõdött, idõtartama: 2015. év 12 hónap 07

naptól- 2016 év 02 hónap 29.

Tényleges bevétel: 655.015 Ft

I.1.5. Startmunka a Derecske-Létavértesi Kistérségben 60912/30/00034) 2015/4

Belvízelvezetõ

Társulás a 2015. évi startmunka támogatására kérelmet nyújtott be. Foglalkoztatni kívánt

összes létszám: 113 fõ. A program idõtartama: 2015. év 04 hónap 01 naptól- 2016 év 01

hónap 31 napig. A startmunka program keretében 2016. január hónapban 87 fõ

foglalkoztatása történt meg.

I.1.6.Startmunka 2016

A Belügyminisztérium iránymutatatásai alapján, 2015 õszén a Társulás beadta a 2016. évi

startmunka program tervezési adatlapjait. A programok 2016. januárjában véglegesítésre

kerültek. A Társulás a 2016. évben három startmunka pályázatot adott be, melyek a

következõek:

I.- Helyi értékteremtõ

II.- Belvíz

III.- közút

Társulásunk elõre leegyeztetette a Tagönkormányzatokkal a programok megvalósítását

(létszám, program idõ, közvetlen költség felhasználás, önerõ stb).

Tényleges bevétel 2015-2016 pályázatra: : 86.936.681 Ft

Ebbõl

- Mûködési bevétel: 384.744 Ft

- Mûködési célú támogatás Mközpont: 62.224.627 Ft

- Felhalmozási célú támogatás: 20.920.710 Ft

- Önkormányzatoktól: 3.406.600 Ft

I.1.7. Hosszabb Idejû Közfoglalkoztatás program ( 60912/26/00161) 2015/VIII

Társulás a 2015. évi téli közfoglalkoztatás támogatására kérelmet nyújtott be. Foglalkoztatni

kívánt összes létszám: 26 fõ. A program befejezõdött, idõtartama: 2015. év 12 hónap 15

naptól- 2016 év 02 hónap 29.

Tényleges bevétel: 217.498 Ft
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I.1.8 Hosszabb Idejû Közfoglalkoztatás program 2016/I-II

Társulás a 2016. évi közfoglalkoztatás támogatására igényt nyújtott be. A program

idõtartama: 2016.03.07 naptól 2017.02.28. napig. Tényleges bevétel a 2016.I.II.programra:

30.929.761 Ft

1.1.9 Diákmunka 2016.

Társulás a 2016. évi nyári diákmunka támogatására kérelmet nyújtott be összesen 21 fõ átlag

24 munkanap 4 órás foglalkoztatásra. A programok támogatásban részesítette a Járási Hivatal.

A diákmunkások bérére és szociális hozzájárulására nyújtottunk be támogatást.

A program teljes költsége: 1 450 000Ft

A felajánlott saját forrás összege: 0 Ft

1.1.10. GINOP pályázat

Társulás a 2016. évre vonatkozóan 1 fõfoglalkoztatás támogatására igényt nyújtott be GINOP

munkaerõ kipróbálás pályázati felhívásra. A program idõtartama: 2016.02.01 naptól

2016.04.30. napig. Az 1 fõ foglalkoztatására Társulásunk 100 % bér+ szociális hozzájárulás

támogatást kapott összesen 422 910 Ft (bér: 333 000 Ft, szoc. hó: 89 910Ft). A pályázat

elszámolásra került. A 422 910 Ft támogatás a közfoglalkoztatási egység költségvetésébe

kerül beépítésre, mivel foglalkoztatása is ott valósult meg. Az 1 fõ feladata a Hajdú-Bihar

Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Fõosztálya által történt

ellenõrzés elõkészítésének segítése volt.

A foglalkoztatási pályázatokat a 2016. évben összesen a Társulás 216 461 Eft-ban valósított

meg. A Társulási foglalkoztatási programok mellett Társulásunk segítséget nyújtott

Önkormányzatok foglalkoztatási programok tervezéséhez és megvalósításához.

Partneri együttmûködés

A kistérség különös figyelmet fordít a különbözõ országos hatáskörû szervezetek,

minisztériumok kistérségben mûködõ hálózataival, megbízottaival, illetve képviselõivel

történõ együttmûködésre. A Társulás jó kapcsolatot alakított ki az Széchenyi Programiroda

munkatársaival.

Honlap

2016. évben is folyamatosan naprakészen mûködött a kistérségi honlap, mely 2010. évben egy

pályázat részeként megújult. A honlap jól szerkeszthetõ adminisztrációs felülettel rendelkezik,

melyhez hozzáférési jogosultsága kizárólag a Társulás munkaszervezetének van az Uniweb
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Kft-n keresztül. A tartalmi felöltést folyamatosan végzi a közfoglalkoztatás vezetõ. Az

oldalon a Társulás mûködésével kapcsolatos valamennyi nyilvános adat elérhetõ.

Pénzügyi feladatok, könyvelés, Társulás mûködése

A Társulás munkavállalója végzi a Tanács valamennyi pénzügyi-gazdasági feladatát. Ennek

keretében:

Ø A Társulási Tanácsok a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján kötelesek

pénzügyi beszámolót készíteni. A kistérségi iroda munkatársai elkészítették az éves

pénzügyi beszámolókat, a könyvviteli mérlegeket, pénzforgalmi jelentéseket, és

pénzforgalmi egyeztetéseket.

Ø A Társulás a könyvelést a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott,

DOOK nevû Programommal készíti el és vezeti naprakészen. A könyveléshez

szükséges programok igénylésérõl és beszerzésérõl a Társulás folyamatosan

gondoskodik.

Ø Elkészültek a Társulás kötelezettségvállalási, illetve egyéb, a számviteli politikához

kapcsolódó szabályzatai.

A Derecske – Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérség Társulása 2004-ben alakult meg

melynek elnöke: 2013. január 01-tõl Bakó István Derecske polgármestere.

A Társulás keresi a továbbmûködés és finanszírozási lehetõségét. Várhatóan a 2016. év végén

jelenik meg egy európai uniós pályázat, mely pályázat elõkészítése folyamatban van. A

pályázatban egy járási szintû foglalkoztatási programot szeretne Társulásunk megvalósítani

térségi szereplõkkel.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a fentiek alapján tárgyalja meg „A Derecske-

Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása 2016. évi szakmai tevékenységérõl”

szóló beszámolót .

Létavértes , 2017. február 08.

Menyhárt Károly s.k.
Elnök
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