Encsi Többcélú Kistérségi Társulás
TÁRSULÁSI TANÁCSA
ENCS
3/2011.
JEGYZŐKÖNYV
A Társulási Tanács a hernádszentandrási Művelődési Ház termében 2011.03.23-án
10:00 órakor tartott üléséről
Jelen vannak:
Encs Város Önkormányzata képviseletében

Bratu László

polgármester

Abaújalpár Község Önkormányzata

Zinger Zsolt

polgármester

Abaújkér Község Önkormányzata képviseletében

Palkó József

polgármester

Alsógagy Község Önkormányzata képviseletében

Antonova Zsuzsanna

alpolgármester

Baktakék Község Önkormányzata képviseletében

Soltész János

polgármester

Büttös Község Önkormányzata képviseletében

Fehér János

képviselő

Csenyéte Község Önkormányzata képviseletében

Kéri Zoltánné

polgármester

Csobád Község Önkormányzata képviseletében

Mikola Vincéné

alpolgármester

Detek Község Önkormányzata képviseletében

dr.Viszlai Béla Sándor

polgármester

Fancsal Község Önkormányzata képviseletében

Varga István

polgármester

Fáj Község Önkormányzata képviseletében

Dávid József

polgármester

Felsőgagy Község Önkormányzata képviseletében

Bogoly János

polgármester

Forró Község Önkormányzata képviseletében

Rakaczki Zoltán

polgármester

Fulókércs Község Önkormányzata képviseletében

Pecsenye László

polgármester

Gagyapáti Község Önkormányzata

Afonyi László

polgármester

Garadna Község Önkormányzata

Pauló Tiborné

polgármester

Gibárt Község Önkormányzata

Matkovics Lajos

polgármester

Hernádbűd Község Önkormányzata képviseletében

Takács László

polgármester

Hernádpetri Község Önkormányzat képviseletében

Urbán János

polgármester

Hernádszentandrás Község Önkormányzata képviseletében

Üveges Gábor

polgármester

Hernádvécse Község Önkormányzata képviseletében

Kovácsné Orosz Zsuzsanna

polgármester

Ináncs Község Önkormányzata képviseletében

Kiss Péter

polgármester

Kány Község Önkormányzata képviseletében

Vaszily Szilárd

polgármester

Keresztéte Község Önkormányzata képviseletében

Nevelős Barnabás

polgármester
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Krasznokvajda Község Önkormányzata képviseletében

Csizmadia Károly

polgármester

Litka Község Önkormányzata képviseletében

Kardos Endre

polgármester

Méra Község Önkormányzata képviseletében

Timár Herbert

polgármester

Novajidrány Község Önkormányzat

Süvegesné Sarlay Zsuzsanna

polgármester

Pamlény Község Önkormányzata képviseletében

Zsarnai Gyuláné

polgármester

Pere Község Önkormányzata képviseletében

Blaskó István

polgármester

Perecse Község Önkormányzata képviseletében

Aradiné Garai Erika

polgármester

Pusztaradvány Község Önkormányzata

Tomkó Sándor

polgármester

Szászfa Község Önkormányzata

Papp Béla

polgármester

Szemere Község Önkormányzata képviseletében

Farkas Ferenc

polgármester

Beret Község Önkormányzata képviseletében

Gulyás Károly

polgármester

Szalaszend Község Önkormányzata képviseletében

Verpecz István

polgármester

Távol maradt:

Tanácskozási joggal jelen vannak: Juhász Zsolt, László Emese, Prokop János, Szabó Attila, Barla Ibolya,
Bedzsó Anita a munkaszervezet tagjai.
Bratu László elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 36 tanácstagból 32 fő jelen van, a
kistérségben az összlakosságszám 24.685 fő, a jelenlévők által képviselt lakosságszám 22.004 fő. Megállapítja,
hogy az ülés határozatképes és megnyitja azt.
A
jegyzőkönyv
vezetésére
Bedzsó
Anitát,
Takács László (Hernádbűd) polgármestereket kéri fel.

hitelesítésére

Varga

István

(Fancsal)

és

Felkéri a Tanács tagjait, hogy a jegyzőkönyvvezetésre és a jegyzőkönyvi hitelesítők személyére tett javaslatot
fogadják el. A Társulási Tanács a jegyzőkönyv-vezető, illetve a jegyzőkönyvi hitelesítők személyét egyhangúan
elfogadja.
Napirendek:
1.) ETKT feladatellátásához kapcsolódó napirendek:
a) 2010. évi költségvetési határozat előirányzat módosítása
Előterjesztő: Bratu László
Előadó: László Emese
b) A 2010.évi költségvetési zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: Bratu László
Előadó: László Emese
c)

Az éves belsőellenőrzési jelentés elfogadása
Előterjesztő: Bratu László
Szóbeli kiegészítés: Barla Ibolya belsőellenőrzési vezető
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d) Mozgókönyvtári tevékenység ellátásának módja, szakszerűsége a kistérségben
Előadó: Kércsi Tibor intézményvezető
e)

A Társulási Megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Bratu László

2.) Területfejlesztési napirendek
a.) LHH-s program feladatai, a tartalékkeretre benyújtandó pályázatok Tanácsi támogatásáról
határozat hozatal.
Előterjesztő: Bratu László Elnök
b.) A területfejlesztési feladatok változásai
Előadó: Prokop János területfejlesztési referens
3.) Egyebek
a.) A Társulási Tanács tagjainak bejelentései
- A mentőszolgálat támogatása
Előterjesztő: Kiss Péter biz elnök
- A Polgárőr Szövetség támogatása
Előterjesztő: Kiss Péter biz elnök
b.) Munkaszervezet tagjainak bejelentései

Bratu László elnök javasolja az ülés napirendjeinek a meghívó szerinti tárgyalását. A Tanács a napirendre tett
javaslatot egyhangúlag elfogadja.
Megérkezett Matkovics Lajos Gibárt polgármestere így 33 főre változott a létszám, a lakosságszám pedig
22.375 főre.
Bratu László elnök megköszöni Hernádszentandrás polgármesterének, hogy helyt adott a tanácsülésnek és
egyben kéri, hogy adjon egy rövid tájékoztatást a településről.
Üveges Gábor Hernádszentandrás polgármestere, ETKT alelnöke bemutatja a települést, a településen zajló
programokat.
Bratu László elnök megköszöni Üveges Gábor beszámolóját. Gratulál az elért eredményekhez és sok sikert
kíván a tervek megvalósításához.
Kéri, hogy térjenek rá a napirendek tárgyalására.

NAPIRENDEK MEGTÁRGYALÁSA:
1. )ETKT FELADATELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ NAPIRENDEK:
A.) 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA
Bratu László elnök kéri Kiss Pétert a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy számoljon be a Pénzügyi Bizottsági
ülésről.
Kiss Péter a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy megtárgyalták a tegnapi nap folyamán a 2010. évi
költségvetési határozat előirányzat módosítását és a benne foglaltak helytállóak. A szakma megfelelő anyagot
készített el. Elfogadásra javasolja a 2010. évi költségvetési határozat előirányzat módosítását.
Bratu László elnök kéri, hogy akinek észrevétele, javaslata, kérdése van tegye fel.
Bratu László elnök: egyéb javaslat nem lévén, kéri a Társulási Tanácsot, hogy szavazzon 2010. évi
költségvetési határozat előirányzat módosítás elfogadásáról.
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Szám: 15/2011.( III.23.) számú TT. határozat
Tárgy: 2010. évi költségvetési határozat előirányzat módosítása
A Társulási Tanács az előterjesztés alapján a 2010. évi költségvetési határozat előirányzat módosítását
megismerte és megtárgyalta.
Mindezek alapján a Társulási Tanács úgy dönt, hogy 2010. évi költségvetési határozat előirányzat módosítását
egyhangúlag elfogadja.
Felelős:

Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

Megérkezett Kovácsné Orosz Zsuzsanna
lakosságszám pedig 23.282 főre.

Hernádvécse polgármestere így 34 főre változott a létszám, a

B) A 2010.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS ELFOGADÁSA

Kiss Péter a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy megtárgyalták és megismerték a tegnapi nap folyamán
a 2010.évi költségvetési zárszámadást. A MÁK részéről minimális hiánypótlás volt. Elfogadásra javasolja a
2010. évi költségvetési határozat előirányzat módosítását.
Bratu László elnök kéri, hogy akinek észrevétele, javaslata, kérdése van tegye fel.
Bratu László elnök: egyéb javaslat nem lévén, kéri a Társulási Tanácsot, hogy szavazzon a 2010.évi
költségvetési zárszámadás elfogadásáról.
Szám: 16/2011.( III.23.) számú TT. határozat
Tárgy: A 2010.évi költségvetési zárszámadás elfogadása
A Társulási Tanács az előterjesztés alapján a 2010.évi költségvetési zárszámadást megismerte és megtárgyalta.
Mindezek alapján a Társulási Tanács úgy dönt, hogy a 2010.évi költségvetési zárszámadást egyhangúlag
elfogadja.
Felelős:

Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

C) AZ ÉVES BELSŐELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELFOGADÁSA
Bratu László elnök elmondja, hogy az elnökség hosszasan tárgyalta ezt a napirendi pontot. Kéri a belső
ellenőröket, hogy készítsenek egy vizsgálati összefoglalót, ami tartalmazza a több helyen, többször előforduló
típushibákat. Mindezt úgy, hogy felsorolva a hibákat- a településnév, név, beazonosíthatóság nélkül, és eljuttatni
minden település részére.
Elnökség kérése, hogy megadott határidőn belül szíveskedjen mindenki leadni a vizsgálatra az igényeket.
Kevesebb általános jellegű vizsgálatot kérjenek az önkormányzatok, bizonyos helyen előforduló tipikus
problémák vizsgálatát kérjék inkább.
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Bratu László elnök kérdezi Barla Ibolya belső ellenőrzési vezetőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Barla Ibolya belső ellenőrzési vezető köszönti a tanács tagjait. Elmondja, hogy mint ahogy a jelentésben is
taglalva lett 2010. július 5-ig 3 fővel, utána 2 fővel látták el az ellenőrzési tevékenységet. A Magyar
Államkincstárral egyeztette a törzsszámmal rendelkező költségvetési szervek számát, így megállapítást nyert,
hogy a Társulás Belső ellenőrzési csoportja ellenőrzési tevékenységét összesen - kisebbségi önkormányzatok
nélkül - 90 költségvetési szervnél látja el. Ez azt jelenti, hogy 2010. év első felében egy költségvetési szervre
átlagosan 5 munkanap/3 fő alatt kellett végezniük, míg a második félévben ez már intézményenként 3
munkanap/2 főre csökkent, tehát elmondta, hogy kevés ez az idő, hogy mélyebb gazdasági elemzéseket,
tanulmányokat végezni nem tudtak. Ennek a tapasztalatoknak az alapján 2011-ben már leszűkítették a
vizsgálandó anyagok számát, kockázatelemzés alapján 2-3 témát vizsgálnak meg, de így is nagyok kevés az egy
intézményre jutó ellenőrzési napok száma.
Másodsorban elmondta, hogy annak ellenére, hogy a jegyzők nyilatkoztak a 2009 évben vállalt, az intézkedési
tervükben megfogalmazottakat hogyan hajtották végre, nagyon kevés helyen tapasztalták, hogy a javaslatokat
100%-ban végrehajtották, a jogszabályoktól való eltéréseket megszüntették. Ennek valószínűsíthetően az oka,
hogy az intézkedési tervükről, illetve végrehajtásáról a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutatók szerinti
nyilvántartást – tisztelet a kivételnek - nem vezetik, így naprakészen nem követik nyomon a végrehajtást.
Harmadsorban felhívja a polgármesterek figyelmét, hogy a jogszabályok alapján nem ezt az éves ellenőrzési
jelentést kell az önkormányzatuk képviselő testülete elé terjeszteni, hanem azt, ami másnap reggel megy ki emailban, mely tartalmazza többek között az önkormányzatok és intézményeiknél a rájuk vonatkozó
tapasztaltakat is.
Köszöni az együttműködést és kéri az Éves ellenőrzési jelentés elfogadását.
Bratu László elnök köszöni a tájékoztatást, kérdezi a tanácsot, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése,
javaslata.
Elmondja, hogy Képviselő-testülettel ismertetni kell a belső ellenőrzés végeredményét, és Képviselő-testületi
határozatot kell megküldeni az ETKT részére, a Képviselő-testületi határozat nem támadható meg semmilyen
jogkörben.
Bratu László elnök: egyéb javaslat nem lévén, kéri a Társulási Tanácsot, hogy szavazzon Az éves belső
ellenőrzési jelentés elfogadásáról.
Szám: 17/2011.( III.23.) számú TT. határozat
Tárgy:

Az éves belső ellenőrzési jelentés elfogadása

A Társulási Tanács az előterjesztés alapján Az éves belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta és megismerte.
Mindezek alapján a Társulási Tanács úgy dönt, hogy Az éves belső ellenőrzési jelentést egyhangúlag elfogadja.
Felelős:

Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

D) MOZGÓKÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁNAK MÓDJA, SZAKSZERŰSÉGE A
KISTÉRSÉGBEN
Bratu László elnök kérdezi Kércsi Tibort a Művelődési Ház igazgatóját, hogy kíván-e hozzászólni.
Kércsi Tibor elmondja, hogy Kistérségi nyár címmel szeretnének megjelentetni egy kiadványt, amely
tartalmazza a kistérségi rendezvényeket júliustól-augusztusig.
Kér mindenkit, hogy küldje meg a rendezvények tervezetét április 20-ig a Művelődési Ház részére. Elmondja,
hogy elő rendezvényként beteszi az addigi rendezvények fotóját. Bele lehetne tenni a szálláshelyek, éttermek
listáját is. Hernádszentandrás példamutató a rendezvények tekintetében.
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Bratu László elnök tájékoztatja a tanácsot, hogy az elnökség is javaslattal élt a rendezvénytervek leadási
határidejét illetően. Úgy döntöttek, hogy április 15-e a határidő a listák leadására. Ezek után Kércsi Tibor
összesíti egy táblázatban az adatokat, és ha kell, akkor egyeztetnek a településekkel, későbbi igényt csak üres
helyre lehet tervezni, beütemezett dátumra nem.
Bratu László elnök kérdezi, hogy kérdés van-e ebben a témában.
Rakaczki Zoltán Forró polgármestere a mozgókönyvtári bértámogatással kapcsolatban szeretne átcsoportosítást
kérni, mert a könyvtárosa közalkalmazott, ezért másra szeretné felhasználni a település az összeget.
Bratu László elnök kérdezi Juhász Zsolt munkaszervezet vezetőt, hogy lehetséges –e törvényileg az
átcsoportosítás.
Juhász Zsolt munkaszervezet vezető elmondja, hogy lehetséges az átcsoportosítás, a költségvetési törvény
szerint a működtetésre és fejlesztésre.
Üveges Gábor Hernádszentandrás polgármestere arra kéri Kércsi Tibor urat, hogy ha az adott éves
rendezvénnyel kapcsolatban időben egyeztettek velük, akkor, ha arra kerül a sor, hogy a rendezvény előtt kérik a
támogatást, akkor tudják, hogy mennyi összeget kell részükre átadni, hogy felhasználása ne jelentsen problémát.

E) A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSA
Bratu László elnök elmondja, a Társulási Megállapodást a korábbi döntés alapján ismét napirendre kellett tűzni.
Az elfogadás után egy példányt A Társulási Megállapodásból a következő héten el kell juttatni minden
önkormányzat részére.
Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel, javaslat van-e.
Kérdés, észrevétel, javaslat nem lévén, kéri a Társulási Tanácsot, hogy szavazzon a társulási megállapodás
elfogadása elfogadásáról.
Szám: 18/2011.( III.23.) számú TT. határozat
Tárgy: Az ETKT Társulási Megállapodásának elfogadása
Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta Társulási Megállapodását és azt
egyhangúlag elfogadta.
Felelős: Elnök
Határidő: azonnal
Bratu László elnök javasolja, hogy térjenek át a Területfejlesztési napirendek tárgyalására.

TERÜLETFEJLESZTÉSI NAPIRENDEK
A.) LHH-S PROGRAM FELADATAI, A TARTALÉKKERETRE BENYÚJTANDÓ
PÁLYÁZATOK TANÁCSI TÁMOGATÁSÁRÓL HATÁROZAT HOZATAL.
B.) A TERÜLETFEJLESZTÉSI FELADATOK VÁLTOZÁSAI
Bratu László elnök kéri Juhász Zsolt munkaszervezet vezetőt, hogy adjon tájékoztatást.
Juhász Zsolt munkaszervezet vezető elmondja, hogy még nem nyíltak meg új pályázati ablakok. Az LHH-s
tartalék keret terhére tervezett pályázatok beadásában sem sikerült előre lépni, hiszen az NFÜ által tavaly küldött
levél – melyben pontosítva lett a tartalék keret – óta nincs változás, még egyetlen kiírás sem jelent meg. A
beadott és bírálat alatt lévő pályázataink második körös bírálat alatt vannak, a hiánypótlásukat elvégeztük.
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Elmondja, hogy Prokop János készített egy összesített táblázatot, amelyben részletesen bemutatja a már elbírál,
és már megvalósítás alatt lévő illetve a szerződéskötési vagy bírálati szakaszban lévő pályázatok helyzetét. Ezt a
kimutatást abból a célból készült, hogy mindenkinek legyen rálátása és részletes információja az LHH-s
folyamat eddigi eredményeiről s fejleményeiről.
Prokop János elmondja, hogy felvette a kapcsolatot Herczeg Béla Úrral, az NFÜ munkatársával, aki
tájékoztatta, hogy az LHH-s folyamatból csak az operatív munka maradt az NFÜ-nél, a pályáztatás többi részét a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vette át, többek között a pályázati felhívások és dokumentumok
elkészítését. Elmondja továbbá, hogy az LHH programhoz tartozó pályázatok aktuális állásáról a
www.encsikisterseg.hu honlapon lehet tájékozódni.
Bratu László elnök köszöni a hozzászólásokat, és elmondja, hogy a változtatások nem sok jó eredményt szoktak
hozni, az ígéretek elfelejtődnek, nem lehet sajnos azt se tudni, hogy ki fogja koordinálni a pályázatokat.
A 2.fordulós pályázatoknál a tartalék keret összegei az előzetes ígéretek szerint felhasználhatóak, de közel fél
éve nem tudjuk, hogy mi a sorsa, oda kell figyelni, mert a tartalék keretre adhatnak más feladatokat is.
Elmondja, hogy csak a tanácsnak van joga döntést hozni a tartalék listáról.
A krasznokvajdai iskola ügyében elmondja, hogy meg fog születni a támogatási döntés, így legalább ezt a pénzt
ne kelljen visszaadni.
Bratu László elnök kérdezi, hogy van-e valakinek a területfejlesztési napirendhez hozzászólása.
Hozzászólás hiányában javasolja, hogy térjenek át arra a két napirendre, ami a elmúlt társulási ülésről át lett téve
a mai ülésre - nevezetesen a Mentőszolgálat és a Polgárőrszövetség támogatása napirendekhez.
EGYEBEK
a.) A Társulási Tanács tagjainak bejelentései
- A mentőszolgálat támogatása
Előterjesztő: Kiss Péter biz elnök
- A Polgárőr Szövetség támogatása
Előterjesztő: Kiss Péter biz elnök
Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy adjon tájékoztatást mire jutottak az egyeztetés kapcsán.
Kiss Péter a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy felhatalmazást kaptak arra, hogy egyeztessenek a
támogatási kérelmekről.
Mentőállomás kérelme kapcsán elmondja, hogy 30 millió Ft-ot kapnak, de sajnos ez nem elég mindenre. Az
épület átalakítása, a tető felújítása megtörtént, de a kerítés és az udvar nagyon rossz állapotban van, és ezt már
nem fedezi a pályázati összeg.
Megállapítást nyert, hogy közbeszerzés keretében indul el a pályázat az év 2. felében, ezért addig felesleges
bármit is csinálni, amíg be nem fejeződik a konstrukció, hátha sikerül az udvart leaszfaltozni, ha nem akkor majd
visszatérnek erre a problémára, ezért javasolja, hogy addig ne vegyék le napirendről.
A Bizottság javaslata, hogy 300.000 Ft-ot tartalékalapra kell helyezni, ha befejeződik a beruházás, akkor
visszatérnek rá, hogy mire, és mennyi összeg támogatást adjanak.
Bratu László elnök elmondja, hogy a másik két kistérségnek is hozzá kellene járulnia a mentőállomás
támogatásához, közösen kellene a terheket viselni.
Kiss Péter a Pénzügyi Bizottság elnöke a Polgárőrszövetség kapcsán elmondja, hogy Rusznyák József teljes
munkaidőben szeretné ellátni a feladatot. Havi 30.000 Ft támogatást szeretne kapni, ami fedezné a
telefonhasználatot, és az útiköltségét – amikor más településre kell kimennie segítséget nyújtani a kollégáknak.
Tájékoztat arról, hogy szeretnék, ha mind a 36 településen ellátná a feladatokat.
Bratu László elnök tájékoztat a mentőállomás támogatása kapcsán, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján
akkor térjenek vissza erre, ha már megismerték a konkrét összeget. hogy mire fog jutni az UNIÓ-s pályázatból,
és ezek után mire lesz még szükség.
Elmondja, hogy a szikszói és gönci kistérségnek is támogatnia kellene a mentőállomást.
Szavazni kellene arról, hogy jelen időszakban nem, de a közbeszerzés után 300.000 Ft összegű támogatást igény
szerint felhasználhasson.
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Bratu László elnök kéri a Társulási Tanácsot, hogy szavazzanak a Mentőszolgálat támogatásának elfogadásáról.
Szám: 19/2011.( III.23.) számú TT. határozat
Tárgy: Mentőszolgálat támogatása
Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta Mentőszolgálat támogatását és azt
egyhangúlag elfogadta.
Felelős: Elnök
Határidő: azonnal
Bratu László elnök elmondja a Polgárőr Szövetség támogatása kapcsán, hogy a Társulási Tanács támogassa a
tavalyi szinten, de a Pénzügyi Bizottságmódosító indítvánnyal együtt, hogy az Encsi Kistérség területén lévő 36
településen lássa el a munkáját.
Bratu László elnök kéri a Társulási Tanácsot, hogy szavazzanak a Polgárőr Szövetség támogatásának módosító
indítvánnyal történő elfogadásáról.
Szám: 19/2011.( III.23.) számú TT. határozat
Tárgy: Polgárőr Szövetség támogatása
Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta Polgárőr szövetség támogatását és azt
egyhangúlag elfogadta.
Felelős: Elnök
Határidő: azonnal
EGYEBEK
Bratu László elnök kéri Náni Józsefet adja elő tájékoztatóját a KIÚT programmal kapcsolatban.
Náni József elmondja, hogy a Kiútprogram küldetése, hogy pénzügyi szolgáltatások és információ nyújtásával,
valamint közösségfejlesztő szociális támogatással lehetővé tegye a mélyszegénységben élők, kiemelten a romák
számára, hogy saját erőforrásaikat mozgósítva – vállalkozás formájában - kiemeljék magukat tartósan rossz
helyzetükből.
A strukturális mély-szegénység visszaszorításának világszerte az egyik legelterjedtebb és legjobban bevált
eszköze az elmúlt 30-40 évben a mikro hitelezés és az ehhez kapcsolódó szociális munka. Erre a tudományosan
igazolt tapasztalatra építve határozták el a Raiffeisen Bank és a Polgár Alapítvány, hogy Magyarországon is
kipróbálják a módszert a marginalizálódott, szegénységben élők és romák között.
A program lényege, hogy kis összegű, fix kamatozású, rövid lejáratú hiteleket és szakmai segítséget nyújt a Kiút
Program által felkészített és a legális gazdaságban működni kívánó vállalkozó-jelölteknek.
A programban való részvételhez nem kell ingatlanfedezet, nem szükséges kezes, viszont csoportalapú a
hitelezés: azaz általában 5-7 fős csoportok tagjai egymás után kapják a hitelt, az előttük állók hiteltörlesztési
hajlandóságának függvényében, így kiemelten fontos a csoportbizalom és az összetartás.
A program célcsoportját elsősorban a mélyszegénységben élők alkotják, tehát a legszegényebb társadalmi
csoportok, akik évek óta tartósan munkanélküliek, alulképzettek, szociális segélyből élnek, stb.
A Programban résztvevő családokban növekszik a gyermekek részvétele az oktatásban (óvoda és különböző
típusú iskolák). A Programban résztvevők nagyobb aktivitással vesznek részt a helyi közügyekben, társadalmi
életben (ezáltal csökken társadalmi kirekesztettségük).
A program segítségével egyre többen hozzájutottak már megigényelt hiteleikhez. A vállalkozók többsége
kereskedelmi tevékenységet folytat, de vannak, akik erdészeti vállalkozást indítottak, és akad, aki az internet
adta lehetőségeket kívánja felhasználni új vállalkozásában.
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Bratu László elnök köszöni a tájékoztatást, és elmondja, hogy segíteni kell Náni József munkáját, mert csak
akkor tudunk csatlakozni a programhoz, ha megkapja a megfelelő segítséget. Tenni kell azért, hogy bejuthassunk
ezekbe a projektekbe.
Juhász Zsolt munkaszervezet vezető elmondja, hogy a KIÚT programmal kapcsolatos tájékoztató e-mail a
Konyor Judit szakreferens asszony e-mail címéről lett kiküldve. Elmondja továbbá, hogy Konyor Judit
közoktatási szakreferens, a területfejlesztési munkacsoport és ő maga is állnak mindenki rendelkezésére.
Üveges Gábor alelnök elmondja a soron következő mikrotérségi egyeztetések kapcsán, hogy mindenki vigyen
be ötleteket, terveket, amivel ki tudjuk mozdítani a térséget onnan, ahol van.
Tájékoztat arról, hogy Rácz Tamás Mentőszolgálat vezetővel beszélgetve arra következtetésre jutottak, hogy
nagyon kevés ember rendelkezik elsősegélynyújtás ismeretekkel, pedig sokszor meg lehetne előzni a tragédiát,
ha még az orvos kiérkezése előtt tudnánk a bajba jutott emberen segíteni. Ezért jó lenne Elsősegélynyújtó
tanfolyamot indítani a Társulás hozzájárulásával, ami elvégzése után az emberek kapnának egy tanúsítványt.
Bratu László elnök javasolja, hogy vigyék ezt az ötletet az Abaúj Leader Egyesület elé.
Juhász Zsolt munkaszervezet vezető elmondja, hogy az LHH-s tervek között a szociális szférában volt egy
programcsomag, ahová ez beférne, csak a képzéstematikát kell ennek megfelelően összeállítani.
Bratu László elnök köszöni a részvételt mindenkinek, és elmondja, hogy az első olyan ülés már rég óta, ahol
nagylétszámban vettek részt a polgármesterek.

Több tárgy nem lévén az Elnök az ülést berekeszti.

k. m. f.

Bratu László

Bedzsó Anita

elnök

jegyzőkönyv-vezető

Varga István

Takács László

hitelesítő

hitelesítő
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