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Hajdú László

A JÁSZSÁGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
M KÖDÉSÉNEK KEZDETI TAPASZTALATAIRÓL

A Társulás megalakulásának el zményei, folyamata

A 2002 tavaszán hivatalába lép  kormány programja a magyar közigazgatás átfogó
reformjának igényét fogalmazta meg. A 2198/2003. (IX.1.) Korm. rendeletben a
közigazgatás korszer sítésének prioritásaként fogalmazta meg:

– minden állampolgár számára legyenek elérhet k a min ségi szolgáltatások,
– mérsékl djenek az indokolatlan társadalmi és területi egyenl tlenségek,
– a társadalmi er források fejlesztése segítsen megalapozni európai uniós verseny-

képességünket,
– legyenek meg az uniós források maximális kihasználásának feltételei,
– a szolgáltatások színvonala gazdasági szempontok érvényesítésével lényegesen

többlet ráfordítás nélkül javuljon.
Ezen prioritásokat figyelembe véve a kormány közigazgatási korszer sítési prog-

ramjának meghatározó eleme lett a területfejlesztés modernizációja, és ezen belül a
települési önkormányzatok új együttm ködési formájának, ún. többcélú kistérségi
társulásoknak létrehozása és a m ködés jogi kereteinek kialakítása.

A jászsági kistérségben a már létez  együttm ködések és f képpen az önkor-
mányzatok által képviseltetett szervezetek hamar rájöttek, hogy az egyre b vül
feladatokat a jelenlegi együttm ködések a mai formában nem képesek ellátni. Talán
szerencsés embernek tarthatom magam, hogy e nem kis feladatok megoldásának
részese lehettem, és lehetek. A Jászsági Területfejlesztési Önkormányzati Társuláson
belül – melynek mind a 18 település tagja – kezdtük el vizsgálni, hogy a területfej-
lesztési modernizáció milyen új kihívásokat tartogat számunkra. Igyekeztünk figye-
lemmel kísérni és véleményezni a megjelen  törvénytervezeteket, kormányren-
deleteket.

A társulás a többcélú társulásokról szóló törvénytervezethez több módosító ja-
vaslatot juttatott el a Megyei Területfejlesztési Tanácshoz is.

A törvények és rendeletek figyelemmel kísérésével párhuzamosan 2004 márciusá-
ban tárgyalt konkrétan a JTÖT el ször a többcélú társulás megalakításának lehet -
ségér l ill. vélt szükségszer ségér l.

Igen sok volt a bizonytalanság (a mai napig is sok minden tisztázatlan) mind a tör-
vényekben, mind az önkormányzatok részér l. Megjelent a Belügyminisztérium pá-
lyázati kiírása a többcélú társulások 2004. évi ösztönz  támogatására, melynek célja:



158                                                                                                                           Jelen és jöv Jelen és jöv                                                                                                                              159

– a társulások létrehozásának ösztönzése,
– a kistérségi szinten ellátható önkormányzati, közszolgáltatási feladatok

szakmailag magasabb színvonalú, hatékonyabb  szervezésének el segítése,
– a kistérségi közigazgatási ügyintéz k korszer sítése,
– a kistérségi területfejlesztési projektek megvalósításának el segítése volt.
A beadási határid t az els  4 célra 2004. június 30-ban határozták meg. Mivel a

jászság nem tudott június 30-ig  többcélú társulást alakítani, így ett l a forrás-
lehet ségt l sajnos elestünk.

Az 5. célra 2004. július 31-e volt a határid . Ekkor azok a kistérségek is pályázhattak,
ahol nem alakult többcélú társulás, de a területfejlesztési társulás hajlandó volt a
társulási megállapodást e kiírásnak megfelel en megváltoztatni. Sajnos ett l a
forrástól is búcsút vettünk, mivel egy település döntéshozója csak többcélú társulást
kívánt létrehozni, a meglév  megállapodást nem kívánta változtatni. A változtatáshoz
azonban teljes konszenzusra lett volna szükség.

Ekkor viszont különböz  érdekellentétek miatt a többcélú társulás megalakítása
még nem volt elérhet . Igyekeztünk az újabb, 2004. szeptember 30-i határid t
betartani, ill. betartatni a településekkel. A törvény szerint ugyanis azok a többcélú
társulások lesznek jogosultak a 2005. évi normatív támogatásra, akik 2004. szeptember
30-ig a társulási megállapodást aláírják.

A társulási megállapodás tervezetet többször tárgyalták a 18 település polgármeste-
rei és önkormányzatai, míg 2004. szeptember 20-án 17 jászsági település vezet je a
testületük felhatalmazásával kézjegyükkel ellátta. A 18 település érdekét összehan-
golni, közös céljait megtalálni nem könny  feladat. A társulás vezetése azonban
nem adta fel, még júniusban 3 kistérségi szakemberekb l álló el készít  munka-
csapatot alakítottunk és kértünk fel, hogy a saját szakterületükön vizsgálják meg:
milyen reális együttm ködési lehet ségeket látnak kistérségi szinten.

E három szakterület:
– oktatás,
– egészségügyi alapellátás,
– szociális és gyermekjóléti alapellátás.
E szakmai csoportok munkájukkal igazolták, hogy a leend  többcélú társulás

társulási megállapodásban ugyan a törvény jóval több feladat felvállalását engedi,
de a feladatok sokrét sége és bonyolultsága miatt be kell tartani a fokozatosság
elvét. Sokkal több mindenre lenne ugyan igény, de ezeket egyszerre intézményi,
társulásos formában elindítani nem tudjuk, mivel ennek feltételei egyszer en jelenleg
nem adottak.

Így 17 település immár írásban rögzítette, hogy meg kívánja alapítani a Társulást.
Egy település képvisel -testülete érezte úgy, hogy a társulási megállapodásban
rögzítettek túl szigorúak és részletesek, illetve a „Társuláshoz történ  csatlakozáshoz
több információt kíván szerezni.” (194/2004. (VIII.18.) sz. képvisel -testületi határozat)

A testület a módosító javaslatait továbbította a térségfejlesztési irodához.
Az ezután következ  id szakban több egyeztetés történt a jászsági polgármeste-

rekkel, míg végül 2004. november 3-ára a jászsági kistérség minden településének
képvisel -testülete elfogadta a Társulás társulási megállapodását és alapító okiratát.
Így megalakult a Társulás és kértük a nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár
Területi Igazgatóságánál (korábban TÁKISZ, majd TÁH)

A Kistérségi Fejlesztési Tanács szerepe

A Kistérségi Fejlesztési Tanács önálló jogi személyiséggel rendelkez  általános
feladatkör  szervként m ködik. A jogalkotók a területfejlesztési feladatok össze-
hangolására, a kistérségi területfejlesztési koncepció elfogadására, közös terület-
fejlesztési programok kialakítására kívánták létrehozni. A területfejlesztési törvény
részletesen taglalja a tanács jogait és kötelességeit.

A kistérségi fejlesztési tanács munkájában a tanács tagjai, az önkormányzatokat
képvisel  polgármesterek szavazati joggal vesznek részt. Tanácskozási joggal
rendelkez  tagok (a törvényb l néhány kiemelve): a gazdasági kamarák képvisel i,
a Megyei Területfejlesztési Tanács képvisel je, a társadalmi szervezetek által delegált
képvisel , a Megyei Közigazgatási Hivatal képvisel je, a Magyar Államkincstár
Területi Igazgatóságának képvisel je.  Természetesen meghívottként a tanács bárkit
felkérhet az ülésen való részvételre.

Mint az a törvényb l kiderül, a Kistérségi Fejlesztési Tanács egyértelm en a
területfejlesztéssel kapcsolatos teend ket vállalja, ill. vállalhatja fel.

Azokban a kistérségekben viszont, ahol a kistérség valamennyi települési önkor-
mányzatának részvételével külön jogszabályban meghatározott többcélú kistérségi
társulás m ködik, a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait a többcélú kistérségi
társulás láthatja el, természetesen a Területfejlesztési törvényben meghatározott
feladat- és hatáskör, és eljárási szabályok értelemszer  alkalmazásával. /1996. évi
XXI. tv. módosításáról szóló 2004. évi LXXV. Tv. 10/6 §. (1) /.

A Területfejlesztési törvény 10/6 §. (1) bekezdése alapján a jászsági kistérségben
a Területfejlesztési Tanács feladatait a Társulás látja el.

Megemlítem azonban ennek rövid történetét:
A jászsági kistérség polgármesterei el ször 17 település képviseletében írták alá

2004. szeptember 20-án a többcélú társulás alapítására vonatkozó társulási meg-
állapodást. Egy jászsági település képvisel -testülete nem fogadta el a társulási
megállapodásban leírtakat, így nem szerepelt a törvénynek megfelel en valamennyi
(18) kistérségi település a megállapodásban.

Ebben az esetben a törvénynek megfelel en a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közigazgatási Hivatal kiírta 2004. november 8-ra a Kistérségi Fejlesztési Tanács
alakuló ülését. Id közben azonban a 18. település képvisel -testülete is úgy hatá-
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– a társulások létrehozásának ösztönzése,
– a kistérségi szinten ellátható önkormányzati, közszolgáltatási feladatok

szakmailag magasabb színvonalú, hatékonyabb  szervezésének el segítése,
– a kistérségi közigazgatási ügyintéz k korszer sítése,
– a kistérségi területfejlesztési projektek megvalósításának el segítése volt.
A beadási határid t az els  4 célra 2004. június 30-ban határozták meg. Mivel a

jászság nem tudott június 30-ig  többcélú társulást alakítani, így ett l a forrás-
lehet ségt l sajnos elestünk.

Az 5. célra 2004. július 31-e volt a határid . Ekkor azok a kistérségek is pályázhattak,
ahol nem alakult többcélú társulás, de a területfejlesztési társulás hajlandó volt a
társulási megállapodást e kiírásnak megfelel en megváltoztatni. Sajnos ett l a
forrástól is búcsút vettünk, mivel egy település döntéshozója csak többcélú társulást
kívánt létrehozni, a meglév  megállapodást nem kívánta változtatni. A változtatáshoz
azonban teljes konszenzusra lett volna szükség.

Ekkor viszont különböz  érdekellentétek miatt a többcélú társulás megalakítása
még nem volt elérhet . Igyekeztünk az újabb, 2004. szeptember 30-i határid t
betartani, ill. betartatni a településekkel. A törvény szerint ugyanis azok a többcélú
társulások lesznek jogosultak a 2005. évi normatív támogatásra, akik 2004. szeptember
30-ig a társulási megállapodást aláírják.

A társulási megállapodás tervezetet többször tárgyalták a 18 település polgármeste-
rei és önkormányzatai, míg 2004. szeptember 20-án 17 jászsági település vezet je a
testületük felhatalmazásával kézjegyükkel ellátta. A 18 település érdekét összehan-
golni, közös céljait megtalálni nem könny  feladat. A társulás vezetése azonban
nem adta fel, még júniusban 3 kistérségi szakemberekb l álló el készít  munka-
csapatot alakítottunk és kértünk fel, hogy a saját szakterületükön vizsgálják meg:
milyen reális együttm ködési lehet ségeket látnak kistérségi szinten.

E három szakterület:
– oktatás,
– egészségügyi alapellátás,
– szociális és gyermekjóléti alapellátás.
E szakmai csoportok munkájukkal igazolták, hogy a leend  többcélú társulás

társulási megállapodásban ugyan a törvény jóval több feladat felvállalását engedi,
de a feladatok sokrét sége és bonyolultsága miatt be kell tartani a fokozatosság
elvét. Sokkal több mindenre lenne ugyan igény, de ezeket egyszerre intézményi,
társulásos formában elindítani nem tudjuk, mivel ennek feltételei egyszer en jelenleg
nem adottak.

Így 17 település immár írásban rögzítette, hogy meg kívánja alapítani a Társulást.
Egy település képvisel -testülete érezte úgy, hogy a társulási megállapodásban
rögzítettek túl szigorúak és részletesek, illetve a „Társuláshoz történ  csatlakozáshoz
több információt kíván szerezni.” (194/2004. (VIII.18.) sz. képvisel -testületi határozat)

A testület a módosító javaslatait továbbította a térségfejlesztési irodához.
Az ezután következ  id szakban több egyeztetés történt a jászsági polgármeste-

rekkel, míg végül 2004. november 3-ára a jászsági kistérség minden településének
képvisel -testülete elfogadta a Társulás társulási megállapodását és alapító okiratát.
Így megalakult a Társulás és kértük a nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár
Területi Igazgatóságánál (korábban TÁKISZ, majd TÁH)

A Kistérségi Fejlesztési Tanács szerepe

A Kistérségi Fejlesztési Tanács önálló jogi személyiséggel rendelkez  általános
feladatkör  szervként m ködik. A jogalkotók a területfejlesztési feladatok össze-
hangolására, a kistérségi területfejlesztési koncepció elfogadására, közös terület-
fejlesztési programok kialakítására kívánták létrehozni. A területfejlesztési törvény
részletesen taglalja a tanács jogait és kötelességeit.

A kistérségi fejlesztési tanács munkájában a tanács tagjai, az önkormányzatokat
képvisel  polgármesterek szavazati joggal vesznek részt. Tanácskozási joggal
rendelkez  tagok (a törvényb l néhány kiemelve): a gazdasági kamarák képvisel i,
a Megyei Területfejlesztési Tanács képvisel je, a társadalmi szervezetek által delegált
képvisel , a Megyei Közigazgatási Hivatal képvisel je, a Magyar Államkincstár
Területi Igazgatóságának képvisel je.  Természetesen meghívottként a tanács bárkit
felkérhet az ülésen való részvételre.

Mint az a törvényb l kiderül, a Kistérségi Fejlesztési Tanács egyértelm en a
területfejlesztéssel kapcsolatos teend ket vállalja, ill. vállalhatja fel.

Azokban a kistérségekben viszont, ahol a kistérség valamennyi települési önkor-
mányzatának részvételével külön jogszabályban meghatározott többcélú kistérségi
társulás m ködik, a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait a többcélú kistérségi
társulás láthatja el, természetesen a Területfejlesztési törvényben meghatározott
feladat- és hatáskör, és eljárási szabályok értelemszer  alkalmazásával. /1996. évi
XXI. tv. módosításáról szóló 2004. évi LXXV. Tv. 10/6 §. (1) /.

A Területfejlesztési törvény 10/6 §. (1) bekezdése alapján a jászsági kistérségben
a Területfejlesztési Tanács feladatait a Társulás látja el.

Megemlítem azonban ennek rövid történetét:
A jászsági kistérség polgármesterei el ször 17 település képviseletében írták alá

2004. szeptember 20-án a többcélú társulás alapítására vonatkozó társulási meg-
állapodást. Egy jászsági település képvisel -testülete nem fogadta el a társulási
megállapodásban leírtakat, így nem szerepelt a törvénynek megfelel en valamennyi
(18) kistérségi település a megállapodásban.

Ebben az esetben a törvénynek megfelel en a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közigazgatási Hivatal kiírta 2004. november 8-ra a Kistérségi Fejlesztési Tanács
alakuló ülését. Id közben azonban a 18. település képvisel -testülete is úgy hatá-



160                                                                                                                          Jelen és jöv Jelen és jöv                                                                                                                              161

rozott, hogy szeretne teljes jogú tagja lenni a többcélú társulásnak. A 17 jászsági
település képvisel -testületei ezt elfogadták, és kiegészítették ennek megfelel en a
társulási megállapodás tartalmát. 2004. november 3-án így teljes létszámmal újra
egységes lett a jászsági kistérség.

A Társulás e napi ülésén határozatot hozott a Kistérségi Fejlesztési Tanács
feladatainak ellátásáról az 1996. évi XXI. tv. módosításáról szóló 2004. évi LXXV.
Tv. 10/G §-ában foglaltaknak megfelel en.

Mivel a Megyei Közigazgatási Hivatal ezt elfogadta, így nem külön szervként
m ködik a Jászságban a Kistérségi Fejlesztési Tanács. Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy a többcélú társulás társulási ülésén a területfejlesztésr l szóló napirendi
pontoknál a kistérségi fejlesztési tanácsokra vonatkozó törvény alapján kell az
ülést folytatni.

A kistérségi együttm ködés lehet ségei és korlátai

Egyik legérzékenyebb feladatot emelem ki példaként: ez pedig az általános iskolai
oktatás. Tudjuk, egy település megtartó erejének egyik leger sebb pontja a megfelel
szint  oktatás biztosítása. A jászságban is ugyanígy van ez. A gyermekek száma
csökken.

Az iskolák fenntartása egyre drágább, a szül k a min ségi oktatást, a választási
lehet ségek széles spektrumát igénylik. Az önkormányzatok különböz  szint
kiegészítést biztosítanak általános iskoláik m ködtetéséhez.

A következ  két táblázatban az önkormányzatok által biztosított kiegészítés (%-
os) aránya, valamint a tanulói létszám szerint állítottam sorrendbe a jászsági
településeket.

  1. Jászjákóhalma   49 005 133   ?    195   8   15 / 3,5
  2. Jászfényszaru 156 188 000   13 435 000   8,6    570 25   50 / 10
  3. Jászapáti 292 181 000   37 696 500 12,9    965 52   81 / 24
  4. Jászkisér 184 755 000   26 210 000 14,2    663 29   46 / 12
  5. Jászivány     8 826 000     1 358 000 15,4      28   2     2 / 0
  6. Jásztelek   56 590 000   10 688 000 18,9    149   8   15 / 3 5
  7. Alattyán   54 941 000   11 207 000 20,4    165   9   15 / 5
  8. Jászberény 527 378 000 113 975 000 21,6 1 676 75 139 / 42
  9. Jászboldogháza   54 836 527   12 428 047 22,7    167   8   14 / 4
10. Jászszentandrás   70 623 000   16 287 000 23,1    191   9   16 / 5

1. tábla           Általános iskolák önkormányzati kltsv-i támogatás szerint
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11. Jászdózsa   61 314 000   16 170 000 26,4    179   8   16 / 4
12. Jászladány 140 842 000   39 518 140 28,1    405 21   35 / 10
13. Jánoshida 105 285 000   31 849 200 30,3    253 12   26 / 6
14. J.alsósztgyörgy 142 318 000   45 433 360 31,9    340 16   39 / 7
15. Pusztamonostor   50 171 120   17 150 620 34,2    115   8   14 / 5
16. Jászárokszállás 228 751 000   86 007 000 37,6    705 29   55 / 16
17. Jászágó   26 983 000   11 124 656 41,2      64   5     8 / 1
18. J.fels sztgyörgy   66 433 000   31 775 300 47,8    129   8   14 / 3

Forrás: Jászsági önkormányzatoktól bekért adatatok alapján

1. tábla folytatása

1. Jászivány     8 826 000     1 358 000 15,4      28   2     2 / 0
2. Jászágó   26 983 000   11 124 656 41,2      64   5     8 / 1
3. Pusztamonostor   50 171 120   17 150 620 34,2    115   8   14 / 5
4. J.fels sztgyörgy   66 433 000   31 775 300 47,8    129   8   14 / 3
5. Jásztelek   56 690 000   10 688 000 18,9    149   8   15 / 3,5
6. Alattyán   54 941 000   11 207 000 20,4    165   9   15 / 5
7. Jászboldogháza   54 836 527   12 428 047 22,7    167   8   14 / 4
8. Jászdózsa   61 314 000   16 170 000 26,4    179   8   16 / 4
9. Jászszentandrás   70 623 000   16 287 000 23,1    191   9   16 / 5
10. Jászjákóhalma   49 005 133   ? ?    195   8   15 / 3,5
11. Jánoshida 105 285 000   31 849 200 30,3    253 12   26 / 6
12. J.alsósztgyörgy 142 318 000   45 433 360 31,9    340 16   39 / 7
13. Jászladány 140 842 000   39 518 140 28,1    405 21   35 / 10
14. Jászfényszaru 156 188 000   13 435 000   8,6    570 25   50 / 10
15. Jászkisér 184 755 000   26 210 000 14,2    663 29   46 / 12
16. Jászárokszállás 228 751 000   86 007 000 37,6    705 29   55 / 16
17. Jászapáti 292 181 000   37 696 500 12,9    965 52   81 / 24
18. Jászberény 527 378 000 113 975 000 21,6 1 676 75 139 / 42

Forrás: Jászsági önkormányzatoktól bekért adatok alapján

2. táblázat                                          Tanulói létszám szerint

Település Összes
kiadás

Önkorm.
kie-

gészítés

Önkorm.
kiegé-
szítés

aránya %

Tanu-
lói
lét-

szám

Tanuló
csopor-

tok
száma

Pedagógus/
nem

pedagógus
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rozott, hogy szeretne teljes jogú tagja lenni a többcélú társulásnak. A 17 jászsági
település képvisel -testületei ezt elfogadták, és kiegészítették ennek megfelel en a
társulási megállapodás tartalmát. 2004. november 3-án így teljes létszámmal újra
egységes lett a jászsági kistérség.

A Társulás e napi ülésén határozatot hozott a Kistérségi Fejlesztési Tanács
feladatainak ellátásáról az 1996. évi XXI. tv. módosításáról szóló 2004. évi LXXV.
Tv. 10/G §-ában foglaltaknak megfelel en.

Mivel a Megyei Közigazgatási Hivatal ezt elfogadta, így nem külön szervként
m ködik a Jászságban a Kistérségi Fejlesztési Tanács. Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy a többcélú társulás társulási ülésén a területfejlesztésr l szóló napirendi
pontoknál a kistérségi fejlesztési tanácsokra vonatkozó törvény alapján kell az
ülést folytatni.

A kistérségi együttm ködés lehet ségei és korlátai

Egyik legérzékenyebb feladatot emelem ki példaként: ez pedig az általános iskolai
oktatás. Tudjuk, egy település megtartó erejének egyik leger sebb pontja a megfelel
szint  oktatás biztosítása. A jászságban is ugyanígy van ez. A gyermekek száma
csökken.

Az iskolák fenntartása egyre drágább, a szül k a min ségi oktatást, a választási
lehet ségek széles spektrumát igénylik. Az önkormányzatok különböz  szint
kiegészítést biztosítanak általános iskoláik m ködtetéséhez.

A következ  két táblázatban az önkormányzatok által biztosított kiegészítés (%-
os) aránya, valamint a tanulói létszám szerint állítottam sorrendbe a jászsági
településeket.

  1. Jászjákóhalma   49 005 133   ?    195   8   15 / 3,5
  2. Jászfényszaru 156 188 000   13 435 000   8,6    570 2 5   50 / 10
  3. Jászapáti 292 181 000   37 696 500 12,9    965 5 2   81 / 24
  4. Jászkisér 184 755 000   26 210 000 14,2    663 2 9   46 / 12
  5. Jászivány     8 826 000     1 358 000 15,4      28   2     2 / 0
  6. Jásztelek   56 590 000   10 688 000 18,9    149   8   15 / 3 5
  7. Alattyán   54 941 000   11 207 000 20,4    165   9   15 / 5
  8. Jászberény 527 378 000 113 975 000 21,6 1 676 7 5 139 / 42
  9. Jászboldogháza   54 836 527   12 428 047 22,7    167   8   14 / 4
10. Jászszentandrás   70 623 000   16 287 000 23,1    191   9   16 / 5

1. tábla           Általános iskolák önkormányzati kltsv-i támogatás szerint

Település Összes
kiadás

Önkorm.
kie-

gészítés

Önkorm.
kiegé-
szítés

aránya %

Tanu-
lói
lét-

szám

Tanuló
csopor-

tok
száma

Pedagógus/
nem

pedagógus

Település Összes
kiadás

Önkorm.
kie-

gészítés

Önkorm.
kiegé-
szítés

aránya %

Tanu-
lói
lét-

szám

Tanuló
csopor-

tok
száma

Pedagógus/
nem

pedagógus

11. Jászdózsa   61 314 000   16 170 000 26,4    179   8   16 / 4
12. Jászladány 140 842 000   39 518 140 28,1    405 21   35 / 10
13. Jánoshida 105 285 000   31 849 200 30,3    253 12   26 / 6
14. J.alsósztgyörgy 142 318 000   45 433 360 31,9    340 16   39 / 7
15. Pusztamonostor   50 171 120   17 150 620 34,2    115   8   14 / 5
16. Jászárokszállás 228 751 000   86 007 000 37,6    705 29   55 / 16
17. Jászágó   26 983 000   11 124 656 41,2      64   5     8 / 1
18. J.fels sztgyörgy   66 433 000   31 775 300 47,8    129   8   14 / 3

Forrás: Jászsági önkormányzatoktól bekért adatatok alapján

1. tábla folytatása

1. Jászivány     8 826 000     1 358 000 15,4      28   2     2 / 0
2. Jászágó   26 983 000   11 124 656 41,2      64   5     8 / 1
3. Pusztamonostor   50 171 120   17 150 620 34,2    115   8   14 / 5
4. J.fels sztgyörgy   66 433 000   31 775 300 47,8    129   8   14 / 3
5. Jásztelek   56 690 000   10 688 000 18,9    149   8   15 / 3,5
6. Alattyán   54 941 000   11 207 000 20,4    165   9   15 / 5
7. Jászboldogháza   54 836 527   12 428 047 22,7    167   8   14 / 4
8. Jászdózsa   61 314 000   16 170 000 26,4    179   8   16 / 4
9. Jászszentandrás   70 623 000   16 287 000 23,1    191   9   16 / 5
10. Jászjákóhalma   49 005 133   ? ?    195   8   15 / 3,5
11. Jánoshida 105 285 000   31 849 200 30,3    253 12   26 / 6
12. J.alsósztgyörgy 142 318 000   45 433 360 31,9    340 16   39 / 7
13. Jászladány 140 842 000   39 518 140 28,1    405 21   35 / 10
14. Jászfényszaru 156 188 000   13 435 000   8,6    570 25   50 / 10
15. Jászkisér 184 755 000   26 210 000 14,2    663 29   46 / 12
16. Jászárokszállás 228 751 000   86 007 000 37,6    705 29   55 / 16
17. Jászapáti 292 181 000   37 696 500 12,9    965 52   81 / 24
18. Jászberény 527 378 000 113 975 000 21,6 1 676 75 139 / 42

Forrás: Jászsági önkormányzatoktól bekért adatok alapján

2. táblázat                                          Tanulói létszám szerint

Település Összes
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Tanu-
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lét-
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pedagógus
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A két prioritási pont mentén történ  összehasonlítás különböz  összefüggéseket
tár fel. Egyértelm en megállapítható, hogy a kis lélekszámú és kis tanulói létszámú
települések er n felül járulnak hozzá az iskolájuk m ködtetéséhez. Jászfels szent-
györgy, Jászágó, Pusztamonostor, Jászdózsa. Jásziványról megjegyzem, hogy nem
m ködtetnek fels  tagozatot, s t az alsót is összevontan oktatják. Innen a fels
tagozatos diákok a közeli városba, Jászapátiba járnak be naponta.

Ezeknél a településeknél reméljük el relépést fog jelenteni a társulásos formában
történ  iskolai oktatás ellátása. Itt lehet ség lesz a gyerekek bejárását el segít
iskolabusz hálózat megszervezésére, de ugyanúgy a szakszolgálatok megszer-
vezésére is, mint pl. – gyógypedagógiai tanácsadás, fejleszt  felkészítés, logopédiai
ellátás, gyógytestnevelés stb. A gazdasági szint  döntések el tt minden esetben
meg kell vizsgálni és figyelembe kell venni a helyi viszonyokat és érdekeket. Pl.
iskolabusz m ködtetése a kistérség útviszonyait figyelembe véve nem biztos, hogy
gazdaságos.

A társulás által felvállalt közigazgatási, közszolgáltatási feladatok mind-mind külön
szakmák, melyek szakembereket igényelnek. Elengedhetetlen a kistérségben a meg-
felel  szakemberek bevonása. Ezért is alakítottunk a három felvállalt szakterületre
szakmai munkabizottságokat. E bizottságokat a kistérség településein dolgozó elis-
mert szakemberek alkotják.

Célunk, hogy a társulási tanács tajgainak olyan információval szolgáljanak, melyek
hosszú távra biztosítják a kistérség érdekeit szolgáló jó döntések meghozatalát.

Mint minden új megoldás bevezetése el tt, a kistérségi közigazgatási rendszert
érint  új módszerek és intézmények életre hívása el tt is modellkísérletet végeztek
országosan 6 mintatérségben. A kísérletek a miskolci, bajai, makói, marcali, tabi és
zalaegerszegi kistérségekben 2003. végén indultak.

Miel tt bármilyen messzemen  következtetést tennénk a jászsági kistérségre,
illetve a jászságban m köd  önkormányzati együttm ködésekre vonatkozóan, össze
kell hasonlítani a jászság jellemz it a modellezett kistérségekkel. Országon belül a
168 kistérség igen sokban különbözik egymástól. A földrajzi elhelyezkedés, település
szerkezet, infrastruktúra, a gazdasági mutatók, az ott lakó népesség száma,
képzettsége, korosztálya stb. Dolgozatomban a jászsági kistérséget igyekeztem
minden oldalról bemutatni, pont azért, hogy amikor a fejl dés lehet ségér l szó
esik, figyelembe lehessen venni ezeket az el nyöket és hátrányokat egyaránt. A
modellezett kistérségek közül a jászsági kistérség talán a makói kistérséghez hason-
lítható legjobban.

Néhány lényeges adat felvázolva:

                                                            Makói kistérség                  Jászsági kistérség
Települések száma                                          17                                            18
Városok száma                                                  1                                              4
Lakosok száma                                           50.676 f                                   88.437 f
Legkisebb település lakossága          459 f  (Kövegy)              429 f  (Jászivány)
Legnagyobb település lakossága     25.832 f  (Makó)            27.771 f  (Jászberény)

Ha teljes kör en szeretnénk átlátni a kistérségi feladatellátás rendszerét, alapos
vizsgálódás szükséges. Nem a két kistérséget kívánom összehasonlítani, hiszen
részletességeiben véve már nagy a különbség. Ellenben megjegyzem, hogy a makói
kistérség tapasztalataiból tanulhatunk  a Társulás munkájának szervezésénél.

A makói kistérség együttm ködési szintjei és formái több szinten alakultak a
rendszerváltozás óta, ugyanúgy, mint a Jászságban, mind önkormányzati, mind
területfejlesztési szinten. Több intézményi társulást külön feladatokra, ellátásokra,
szolgáltatásokra hoztak létre az egyes települési önkormányzatok.

A Társulás céljai és feladatai

A Társulás megalakításakor figyelembe vettük az érvényes törvényi szabályozá-
sokat, a helyi igényeket és lehet ségeket egyaránt.

A társulás céljait és feladatait a 2004. november 3-án elfogadott és aláírt Társulási
Megállapodás, valamint a Szervezeti és M ködési szabályzat tartalmazza.

A Társulás az alábbiakban határozta meg céljait:
1./ A települések társadalmi, gazdasági felemelkedése, a kistérségi és településközi

együttm ködés el segítése. A térségi együttm ködés el mozdítása, a települések
fejlesztésének kölcsönös érdekeltségen alapuló koordinálása.

2./ A városok és községek, illetve a fejlett és elmaradott térségek és települések
közötti – az életkörülményekben, a gazdasági, a kulturális és az infrastrukturális
feltételekben megnyilvánuló – jelent s különbségek mérséklése, és a további válság-
területek kialakulásának megakadályozása a társadalmi esélyegyenl ségek biztosí-
tása érdekében.

3./ A piacgazdaság kiépítésének el segítése, a fenntartó fejl dés feltételeinek
megteremtése, az innováció térbeli elterjesztésének el segítése, a társadalmi, gazda-
sági és környezeti céloknak megfelel  térbeli szerkezet kialakítása.

4./ A társulás szervezeti keretet biztosít a települési önkormányzatok kapcsolat-
és együttm ködési formáinak.

5./ Az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi
rendszerének kialakítása, szervezése, összehangolása, m ködtetése, fejlesztése (tér-
ségi feladatellátás).
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A két prioritási pont mentén történ  összehasonlítás különböz  összefüggéseket
tár fel. Egyértelm en megállapítható, hogy a kis lélekszámú és kis tanulói létszámú
települések er n felül járulnak hozzá az iskolájuk m ködtetéséhez. Jászfels szent-
györgy, Jászágó, Pusztamonostor, Jászdózsa. Jásziványról megjegyzem, hogy nem
m ködtetnek fels  tagozatot, s t az alsót is összevontan oktatják. Innen a fels
tagozatos diákok a közeli városba, Jászapátiba járnak be naponta.

Ezeknél a településeknél reméljük el relépést fog jelenteni a társulásos formában
történ  iskolai oktatás ellátása. Itt lehet ség lesz a gyerekek bejárását el segít
iskolabusz hálózat megszervezésére, de ugyanúgy a szakszolgálatok megszer-
vezésére is, mint pl. – gyógypedagógiai tanácsadás, fejleszt  felkészítés, logopédiai
ellátás, gyógytestnevelés stb. A gazdasági szint  döntések el tt minden esetben
meg kell vizsgálni és figyelembe kell venni a helyi viszonyokat és érdekeket. Pl.
iskolabusz m ködtetése a kistérség útviszonyait figyelembe véve nem biztos, hogy
gazdaságos.

A társulás által felvállalt közigazgatási, közszolgáltatási feladatok mind-mind külön
szakmák, melyek szakembereket igényelnek. Elengedhetetlen a kistérségben a meg-
felel  szakemberek bevonása. Ezért is alakítottunk a három felvállalt szakterületre
szakmai munkabizottságokat. E bizottságokat a kistérség településein dolgozó elis-
mert szakemberek alkotják.

Célunk, hogy a társulási tanács tajgainak olyan információval szolgáljanak, melyek
hosszú távra biztosítják a kistérség érdekeit szolgáló jó döntések meghozatalát.

Mint minden új megoldás bevezetése el tt, a kistérségi közigazgatási rendszert
érint  új módszerek és intézmények életre hívása el tt is modellkísérletet végeztek
országosan 6 mintatérségben. A kísérletek a miskolci, bajai, makói, marcali, tabi és
zalaegerszegi kistérségekben 2003. végén indultak.

Miel tt bármilyen messzemen  következtetést tennénk a jászsági kistérségre,
illetve a jászságban m köd  önkormányzati együttm ködésekre vonatkozóan, össze
kell hasonlítani a jászság jellemz it a modellezett kistérségekkel. Országon belül a
168 kistérség igen sokban különbözik egymástól. A földrajzi elhelyezkedés, település
szerkezet, infrastruktúra, a gazdasági mutatók, az ott lakó népesség száma,
képzettsége, korosztálya stb. Dolgozatomban a jászsági kistérséget igyekeztem
minden oldalról bemutatni, pont azért, hogy amikor a fejl dés lehet ségér l szó
esik, figyelembe lehessen venni ezeket az el nyöket és hátrányokat egyaránt. A
modellezett kistérségek közül a jászsági kistérség talán a makói kistérséghez hason-
lítható legjobban.

Néhány lényeges adat felvázolva:

                                                            Makói kistérség                  Jászsági kistérség
Települések száma                                          17                                            18
Városok száma                                                  1                                              4
Lakosok száma                                           50.676 f                                   88.437 f
Legkisebb település lakossága          459 f  (Kövegy)              429 f  (Jászivány)
Legnagyobb település lakossága     25.832 f  (Makó)            27.771 f  (Jászberény)

Ha teljes kör en szeretnénk átlátni a kistérségi feladatellátás rendszerét, alapos
vizsgálódás szükséges. Nem a két kistérséget kívánom összehasonlítani, hiszen
részletességeiben véve már nagy a különbség. Ellenben megjegyzem, hogy a makói
kistérség tapasztalataiból tanulhatunk  a Társulás munkájának szervezésénél.

A makói kistérség együttm ködési szintjei és formái több szinten alakultak a
rendszerváltozás óta, ugyanúgy, mint a Jászságban, mind önkormányzati, mind
területfejlesztési szinten. Több intézményi társulást külön feladatokra, ellátásokra,
szolgáltatásokra hoztak létre az egyes települési önkormányzatok.

A Társulás céljai és feladatai

A Társulás megalakításakor figyelembe vettük az érvényes törvényi szabályozá-
sokat, a helyi igényeket és lehet ségeket egyaránt.

A társulás céljait és feladatait a 2004. november 3-án elfogadott és aláírt Társulási
Megállapodás, valamint a Szervezeti és M ködési szabályzat tartalmazza.

A Társulás az alábbiakban határozta meg céljait:
1./ A települések társadalmi, gazdasági felemelkedése, a kistérségi és településközi

együttm ködés el segítése. A térségi együttm ködés el mozdítása, a települések
fejlesztésének kölcsönös érdekeltségen alapuló koordinálása.

2./ A városok és községek, illetve a fejlett és elmaradott térségek és települések
közötti – az életkörülményekben, a gazdasági, a kulturális és az infrastrukturális
feltételekben megnyilvánuló – jelent s különbségek mérséklése, és a további válság-
területek kialakulásának megakadályozása a társadalmi esélyegyenl ségek biztosí-
tása érdekében.

3./ A piacgazdaság kiépítésének el segítése, a fenntartó fejl dés feltételeinek
megteremtése, az innováció térbeli elterjesztésének el segítése, a társadalmi, gazda-
sági és környezeti céloknak megfelel  térbeli szerkezet kialakítása.

4./ A társulás szervezeti keretet biztosít a települési önkormányzatok kapcsolat-
és együttm ködési formáinak.

5./ Az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi
rendszerének kialakítása, szervezése, összehangolása, m ködtetése, fejlesztése (tér-
ségi feladatellátás).
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6./ Az egyes ágazati feladatok közös szervezése, összehangolása, ellátása (ágazati
feladatellátás).

7./ A térség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehango-
lása, intézményfenntartás.

8./ A feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése, a
térség területének összehangolt fejlesztése.

9./ Térségi együttm ködést igényl  egyes önkormányzati feladat- és hatáskörök
ellátása.

10./ Térségfejlesztés, területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása.

A Társulás vállalt feladatai:
a) oktatás és nevelés
b) szociális és gyermekjóléti ellátás
c) egészségügyi ellátás
d) területfejlesztés.

Ezen feladatkörökhöz tartozó, közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és
térségi együttm ködést igényl  egyes feladat- és hatásköröket részletesen a
Társulási Megállapodás, valamint a SZMSZ és az önkormányzatok átruházott
hatásköreit az SZMSZ mellékletei tartalmazzák. Ellátásukról a társulás jogszabályban
meghatározott feltételek szerint gondoskodhat.

A Társulás Szervezeti felépítése
A társulás szervei:
 A Társulási Tanács
 Pénzügyi Bizottság
 Feladatkoordináló Bizottság
 Munkaszervezet
 Mikro-körzeti Bizottság
 Eseti bizottságok

A társulás tisztségvisel i:
1. A társulás elnöke és elnökhelyettesei
2. A bizottságok elnökei.

A Társulási Tanács: a Tanács vezet  szerve, mely a 18 jászsági település társult
önkormányzatainak polgármestereib l áll. A társulási Tanács a társulási megálla-
podásban rögzítetteknek megfelel en Kistérségi Fejlesztési Tanácsként is m ködik.

 A Pénzügyi Bizottság: A Társulási Tanács tagjai sorából 3 tagú bizottságot
hozott létre, melynek hatáskörébe a társulás tevékenységének, gazdálkodásának
ellen rzése és az éves költségvetési beszámoló értékelése tartozik.

A Feladatkoordináló Bizottság: A Társulási Tanács tagjaiból 3 f s bizottságot
hozott létre. Hatáskörébe a társulás feladatai ellátásának ellen rzése, az éves mun-
katerv el készítése és értékelése tartozik.

A Társulási Tanács hatáskörének meghatározását, üléseire vonatkozó el írásokat
(határozatképesség, dokumentálás, kiterjesztés), a Pénzügyi Bizottság és Feladat-
koordináló Bizottság  munkaszervezetére vonatkozó részletes el írásokat, valamint
a törvényben el írtakat a társulási megállapodás tartalmazza.

A Társulás megalakulásával egyidej leg a konkrét munkaszervezet nem került
megalakításra. Jelenleg a térségfejlesztési iroda munkatársai látják el a többcélú
társulás operatív feladatait is. Ez a helyzet tisztázásra szorul, mivel a munkáltatói
jogok gyakorlója kett s: részben a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége, részben
pedig a Társulás között oszlik meg.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy jelenleg a két szervezetnek külön költségve-
tése van. Ebb l következ en az iroda költségeit a 18 jászsági település lakosság ará-
nyosan viseli. A JÖSZ tagdíja 48 Ft/lakos/év, a Társulásé pedig 30 Ft/lakos/év.

Ezen összegen túl egyéb bevételei is vannak a két szervezetnek: pártoló tagdíj,
nyert támogatások utáni tagdíj kiegészítés (5 ezrelék), m ködtetési célú pénzeszközök
átvétele az önkormányzatoktól (Jászsági Adatátviteli Hálózat m ködtetése),
Munkaügyi Központ, megyei támogatás, pályázatokból származó bevételek.

Ezen bevételek nagy részére az új munkaszervezetnél is számolhatunk. Viszont
azt is tudjuk, hogy a többletfeladatok át- ill. felvállalásával a kiadások is n nek
(többlet adminisztrációból adódó költségnövekedés:  telefon, fénymásolás, Internet,
úti elszámolások stb.) Az eddigi önkormányzati hozzájárulás növelését l viszont a
polgármesterek egyértelm en elzárkóztak.

Cél tehát, hogy olyan tevékenységet és úgy folytasson a Társulás, melynek többlet-
költségeit normatív, vagy egyéb (pályázati) támogatáson keresztül tudja biztosítani,
valamint olyan munkaszervezet létrehozása, mely munkájával biztosítja a társulással
történ  szolgáltatásnál a min ségnövekedést és gazdaságosságot.

A leírtak a kezdeti tapasztalatokról, nehézségekr l szólnak. Ezek a  2004. évi
állapotot tükrözik. Az azóta eltelt id szakban természetesen több minden változott.
A 18 település a körülmények és törvényi változások miatt vállalt feladatait is
b vítette. Többek között a bels  ellen rzés kistérségi szinten történ  szervezésével.

Id közben az oktatás területén két mikro-társulás is alakult, az egyik Jászágó és
Jászdózsa  együttm ködésében, a másik Jánoshida, Jásztelek és Alattyán össze-
fogásával kívánja megoldani az oktatási feladat gazdaságosabb ellátását. A kis-
térségre vonatkozó pedagógiai szakszolgálati feladatokat a Jászberényi Nevelési
Tanácsadóval láttatja el a társulás.

Szociális téren a Jászsági Többcélú Társulás intézmény-fenntartó társulássá
fejl dött, létrehozta a Jászsági Támogató Szolgálatot, mely mind a 18 jászsági
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6./ Az egyes ágazati feladatok közös szervezése, összehangolása, ellátása (ágazati
feladatellátás).

7./ A térség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehango-
lása, intézményfenntartás.

8./ A feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése, a
térség területének összehangolt fejlesztése.

9./ Térségi együttm ködést igényl  egyes önkormányzati feladat- és hatáskörök
ellátása.

10./ Térségfejlesztés, területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása.

A Társulás vállalt feladatai:
a) oktatás és nevelés
b) szociális és gyermekjóléti ellátás
c) egészségügyi ellátás
d) területfejlesztés.

Ezen feladatkörökhöz tartozó, közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és
térségi együttm ködést igényl  egyes feladat- és hatásköröket részletesen a
Társulási Megállapodás, valamint a SZMSZ és az önkormányzatok átruházott
hatásköreit az SZMSZ mellékletei tartalmazzák. Ellátásukról a társulás jogszabályban
meghatározott feltételek szerint gondoskodhat.

A Társulás Szervezeti felépítése
A társulás szervei:
 A Társulási Tanács
 Pénzügyi Bizottság
 Feladatkoordináló Bizottság
 Munkaszervezet
 Mikro-körzeti Bizottság
 Eseti bizottságok

A társulás tisztségvisel i:
1. A társulás elnöke és elnökhelyettesei
2. A bizottságok elnökei.

A Társulási Tanács: a Tanács vezet  szerve, mely a 18 jászsági település társult
önkormányzatainak polgármestereib l áll. A társulási Tanács a társulási megálla-
podásban rögzítetteknek megfelel en Kistérségi Fejlesztési Tanácsként is m ködik.

 A Pénzügyi Bizottság: A Társulási Tanács tagjai sorából 3 tagú bizottságot
hozott létre, melynek hatáskörébe a társulás tevékenységének, gazdálkodásának
ellen rzése és az éves költségvetési beszámoló értékelése tartozik.

A Feladatkoordináló Bizottság: A Társulási Tanács tagjaiból 3 f s bizottságot
hozott létre. Hatáskörébe a társulás feladatai ellátásának ellen rzése, az éves mun-
katerv el készítése és értékelése tartozik.

A Társulási Tanács hatáskörének meghatározását, üléseire vonatkozó el írásokat
(határozatképesség, dokumentálás, kiterjesztés), a Pénzügyi Bizottság és Feladat-
koordináló Bizottság  munkaszervezetére vonatkozó részletes el írásokat, valamint
a törvényben el írtakat a társulási megállapodás tartalmazza.

A Társulás megalakulásával egyidej leg a konkrét munkaszervezet nem került
megalakításra. Jelenleg a térségfejlesztési iroda munkatársai látják el a többcélú
társulás operatív feladatait is. Ez a helyzet tisztázásra szorul, mivel a munkáltatói
jogok gyakorlója kett s: részben a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége, részben
pedig a Társulás között oszlik meg.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy jelenleg a két szervezetnek külön költségve-
tése van. Ebb l következ en az iroda költségeit a 18 jászsági település lakosság ará-
nyosan viseli. A JÖSZ tagdíja 48 Ft/lakos/év, a Társulásé pedig 30 Ft/lakos/év.

Ezen összegen túl egyéb bevételei is vannak a két szervezetnek: pártoló tagdíj,
nyert támogatások utáni tagdíj kiegészítés (5 ezrelék), m ködtetési célú pénzeszközök
átvétele az önkormányzatoktól (Jászsági Adatátviteli Hálózat m ködtetése),
Munkaügyi Központ, megyei támogatás, pályázatokból származó bevételek.

Ezen bevételek nagy részére az új munkaszervezetnél is számolhatunk. Viszont
azt is tudjuk, hogy a többletfeladatok át- ill. felvállalásával a kiadások is n nek
(többlet adminisztrációból adódó költségnövekedés:  telefon, fénymásolás, Internet,
úti elszámolások stb.) Az eddigi önkormányzati hozzájárulás növelését l viszont a
polgármesterek egyértelm en elzárkóztak.

Cél tehát, hogy olyan tevékenységet és úgy folytasson a Társulás, melynek többlet-
költségeit normatív, vagy egyéb (pályázati) támogatáson keresztül tudja biztosítani,
valamint olyan munkaszervezet létrehozása, mely munkájával biztosítja a társulással
történ  szolgáltatásnál a min ségnövekedést és gazdaságosságot.

A leírtak a kezdeti tapasztalatokról, nehézségekr l szólnak. Ezek a  2004. évi
állapotot tükrözik. Az azóta eltelt id szakban természetesen több minden változott.
A 18 település a körülmények és törvényi változások miatt vállalt feladatait is
b vítette. Többek között a bels  ellen rzés kistérségi szinten történ  szervezésével.

Id közben az oktatás területén két mikro-társulás is alakult, az egyik Jászágó és
Jászdózsa  együttm ködésében, a másik Jánoshida, Jásztelek és Alattyán össze-
fogásával kívánja megoldani az oktatási feladat gazdaságosabb ellátását. A kis-
térségre vonatkozó pedagógiai szakszolgálati feladatokat a Jászberényi Nevelési
Tanácsadóval láttatja el a társulás.

Szociális téren a Jászsági Többcélú Társulás intézmény-fenntartó társulássá
fejl dött, létrehozta a Jászsági Támogató Szolgálatot, mely mind a 18 jászsági
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település közigazgatási területén plusz szolgáltatást tud nyújtani a szociálisan
hátrányos helyzet  és fogyatékkal él k számára.

A Társulás nagy szerepet vállalt a kistérség központi orvosi ügyeleti rendszerének
megszervezésében, annak tárgyi eszközökkel történ  ellátásában.

Mindezen  feladatok operatív szervezését a Társulás munkaszervezete (titkársága)
látja el. A titkárság dolgozói részére a kornak megfelel  irodát hoztunk létre. Itt a
Társulás által felvállalt feladatokra megfelel  végzettség  szakembereket foglal-
koztatunk.

A felvállalt feladatokat így saját dolgozókkal, vagy különböz  megbízási
szerz désekkel tudjuk ellátni.

2006-ban a társulás költségvetése meghaladja a 360 millió Ft-ot. A feladatok
sokrét ek, b ségesek lettek, és a jöv ben arra kell számítani, hogy a kistérségek
szerepe er södni fog, ezáltal a szakmai elvárás is szigorúbb lesz.

A jászsági kistérség tradicionális együttm ködése biztosítani fogja a jöv ben is
a kistérségi szinten ellátható önkormányzati, közszolgáltatási feladatok szakmailag
magasabb színvonalú, hatékonyabb elvégzését.

Koltay Tibor – Tóth Erika

BIBLIOGRÁFIÁK NYOMTATÁSBAN ÉS A WEBEN
A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT

BÖLCSÉSZETI KARÁN

Bevezetés
A karon (korábbi nevén Jászberényi F iskolai Karon) m köd  Informatikai és

Könyvtártudományi Tanszék két bibliográfiát szerkeszt és jelentet meg rendszeresen:
1. Bibliográfia I-III (szakdolgozatok) (Harmat 2001, Harmat 2003, Harmat-Tóth 2005)
2. A tudományos publikációkhoz való nyílt hozzáférés magyarországi irodalmának

bibliográfiája
Az el bbi nyomtatott, az utóbbi elektronikus, a World Wide Weben elérhet

formában jelenik meg.

A szakdolgozatok bibliográfiája
A nyomtatott bibliográfiák els  két kötete a korábban létezett Társadalomelméleti,

Közm vel dési és Feln ttképzési Intézet keretei között megjelent szakdolgozatokat
tartalmazza. A harmadik kötet megjelenésére az intézet neve Közm vel dési és
Feln ttképzési Intézetre változott.

A bibliográfiákban a könyvtár, a könyvtár-m vel désszervez  és a m vel dés-
szervez  szakosok által készített szakdolgozatok szerepelnek. Egyaránt feldolgozásra
kerültek a nappali és levelez  tagozatosok szakdolgozatai.

A szakdolgozatot írt hallgatók között 1998-ban voltak tanító-könyvtár és tanító-
m vel désszervez  szakosok is, így az  dolgozataik is belekerültek a bibliográfiába.

A bibliográfiából is kit nik, hogy mennyire széles a hallgatók érdekl dési köre,
és mennyire szerteágazó témákat dolgoznak fel a szakdolgozataikban. A gyakran
el forduló témák közül csak néhányat említünk. Ilyenek a divat, az internet, a könyv-
tárak, a sajtó és különböz  települések története, a különböz  médiumok, az olvasási
szokások és a deviáns viselkedés vizsgálata.

A bibliográfia bels  szerkezete id rendi, ezen belül szakonként, majd a szakdolgo-
zatok szerz inek bet rendjében tartalmazza a tételeket.

Egy-egy bibliográfiai tétel tartalmazza a szakdolgozat készít jének nevét, szakját
valamint a szakdolgozat címét, alcímét, oldalszámát és rövid tartalmát.

A bibliográfia tételeit informatikus könyvtáros szakos hallgatók készítették el a
szerkeszt k felügyeletével.

Az els  két kötetben a bibliográfiát egy szerz i névmutató egészíti ki. A harmadik
kötetben már a többféle szempont szerinti visszakeresés végett további mutatók
találhatók.



166                                                                                                                          Jelen és jöv Jelen és jöv                                                                                                                              167

település közigazgatási területén plusz szolgáltatást tud nyújtani a szociálisan
hátrányos helyzet  és fogyatékkal él k számára.

A Társulás nagy szerepet vállalt a kistérség központi orvosi ügyeleti rendszerének
megszervezésében, annak tárgyi eszközökkel történ  ellátásában.

Mindezen  feladatok operatív szervezését a Társulás munkaszervezete (titkársága)
látja el. A titkárság dolgozói részére a kornak megfelel  irodát hoztunk létre. Itt a
Társulás által felvállalt feladatokra megfelel  végzettség  szakembereket foglal-
koztatunk.

A felvállalt feladatokat így saját dolgozókkal, vagy különböz  megbízási
szerz désekkel tudjuk ellátni.

2006-ban a társulás költségvetése meghaladja a 360 millió Ft-ot. A feladatok
sokrét ek, b ségesek lettek, és a jöv ben arra kell számítani, hogy a kistérségek
szerepe er södni fog, ezáltal a szakmai elvárás is szigorúbb lesz.

A jászsági kistérség tradicionális együttm ködése biztosítani fogja a jöv ben is
a kistérségi szinten ellátható önkormányzati, közszolgáltatási feladatok szakmailag
magasabb színvonalú, hatékonyabb elvégzését.

Koltay Tibor – Tóth Erika

BIBLIOGRÁFIÁK NYOMTATÁSBAN ÉS A WEBEN
A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT

BÖLCSÉSZETI KARÁN

Bevezetés
A karon (korábbi nevén Jászberényi F iskolai Karon) m köd  Informatikai és

Könyvtártudományi Tanszék két bibliográfiát szerkeszt és jelentet meg rendszeresen:
1. Bibliográfia I-III (szakdolgozatok) (Harmat 2001, Harmat 2003, Harmat-Tóth 2005)
2. A tudományos publikációkhoz való nyílt hozzáférés magyarországi irodalmának

bibliográfiája
Az el bbi nyomtatott, az utóbbi elektronikus, a World Wide Weben elérhet

formában jelenik meg.

A szakdolgozatok bibliográfiája
A nyomtatott bibliográfiák els  két kötete a korábban létezett Társadalomelméleti,

Közm vel dési és Feln ttképzési Intézet keretei között megjelent szakdolgozatokat
tartalmazza. A harmadik kötet megjelenésére az intézet neve Közm vel dési és
Feln ttképzési Intézetre változott.

A bibliográfiákban a könyvtár, a könyvtár-m vel désszervez  és a m vel dés-
szervez  szakosok által készített szakdolgozatok szerepelnek. Egyaránt feldolgozásra
kerültek a nappali és levelez  tagozatosok szakdolgozatai.

A szakdolgozatot írt hallgatók között 1998-ban voltak tanító-könyvtár és tanító-
m vel désszervez  szakosok is, így az  dolgozataik is belekerültek a bibliográfiába.

A bibliográfiából is kit nik, hogy mennyire széles a hallgatók érdekl dési köre,
és mennyire szerteágazó témákat dolgoznak fel a szakdolgozataikban. A gyakran
el forduló témák közül csak néhányat említünk. Ilyenek a divat, az internet, a könyv-
tárak, a sajtó és különböz  települések története, a különböz  médiumok, az olvasási
szokások és a deviáns viselkedés vizsgálata.

A bibliográfia bels  szerkezete id rendi, ezen belül szakonként, majd a szakdolgo-
zatok szerz inek bet rendjében tartalmazza a tételeket.

Egy-egy bibliográfiai tétel tartalmazza a szakdolgozat készít jének nevét, szakját
valamint a szakdolgozat címét, alcímét, oldalszámát és rövid tartalmát.

A bibliográfia tételeit informatikus könyvtáros szakos hallgatók készítették el a
szerkeszt k felügyeletével.

Az els  két kötetben a bibliográfiát egy szerz i névmutató egészíti ki. A harmadik
kötetben már a többféle szempont szerinti visszakeresés végett további mutatók
találhatók.




