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KISZOMBOR
Tisztelt Képviselı-testület!
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6.
§ (3) bekezdése alapján a társulási tanács tagjai évente legalább 2 alkalommal beszámolnak a
képviselı-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükrıl.
A területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény 10/F. § (4) bekezdése
alapján pedig a Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájáról a települési önkormányzat
polgármestere a képviselı-testületnek évente legalább 1 alkalommal köteles beszámolni.
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködéseirıl szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a polgármester legalább évente egyszer
beszámol képviselı-testületének a társulás tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl és a
társulási cél megvalósulásáról.
A fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve számolok be a Tisztelt Képviselı-testületnek
a társulásokban végzett tevékenységemrıl.
A Többcélú Társulás aktuális és folyamatos feladatai
2003. december 9-én a Makói Kistérséghez tartozó 17 település részvételével, Makó
székhellyel önálló jogi személyként megalakult a Makói Kistérség Többcélú Társulása.
A Makói Kistérség Polgármesterek Tanácsa a 2009. novemberi rendes ülésén fogadta el a
2010. évi munkatervét. A munkaterv értelmében négy rendes ülés lett beütemezve, a
beszámoló összeállításáig a Polgármesterek Tanácsa három rendes ülést, valamint két
alkalommal rendkívüli ülést tartott.
Határozatképtelenség miatt sem rendes, sem rendkívüli ülés nem maradt el.
A Többcélú Társulás keretében ellátott feladatok az elızı évhez képest változatlan formában
kerülnek ellátásra.
A közoktatási feladatok ellátása
A kistérség 16 óvodában (10 székhely + 6 tagintézmény) és 14 általános iskolában (8
székhely + 6 tagintézmény) biztosítja az érintett lakosság részére a nevelı-oktató
tevékenységet.

A Makói Kistérség Többcélú Társulása a szülı és a pedagógus nevelı munkájának és a
nevelési-oktatási intézmény feladatai ellátásának segítésére mőködési területén önkéntesen
vállalt feladatként a szakszolgálati feladatok közül továbbra is gondoskodik a közoktatásról
1993. évi LXXIX. törvény 34. §-ában rögzített
• logopédiai ellátás,
• gyógy-testnevelés pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról.
A logopédiai szolgáltatás az érintett gyermekcsoport beszéd és nyelvi fejlettségét, állapotának
szőrését, vizsgálatát, véleményezését, logopédiai ellátásának megszervezését, logopédiai
megsegítését, fejlesztését, a munkák dokumentálását végezte. Folyamatosan kapcsolatot
tartottak a szülıkkel, pedagógusokkal, más szakterületek képviselıivel.
A gyógy-testnevelés keretein belül a gyermekek, tanulók speciális egészségügyi célú
testnevelési foglalkoztatása történik abban az esetben, ha gyereket szakorvosi szőrıvizsgálat
gyógy-testnevelésre utalta. A szakszolgálat megszervezte a foglalkozásokat, dokumentálta az
elvégzett munkát, értékelte a tanulókat, kapcsolatot tartott a pedagógusokkal, szülıkkel,
orvosokkal.
A Többcélú Társulás mind anyagilag, mind szervezéssel támogatja a szakmai szolgáltatás
feladatainak ellátását, ezen belül tanügy-igazgatási feladatokat, szakmai munkaközösségek
mőködését, konferenciák és pedagógiai napok szervezését.
A Makói Kistérség Többcélú Társulása területén évek óta 15 szakmai munkaközösség
dolgozik. (Intézményvezetıi, tanítói, napközis, óvodai, magyar nyelv és irodalom,
matematika, történelem és társadalomismeretek, fizika-technika, kémia-biológia-földrajz,
informatika-könyvtár, angol, német, osztályfınöki és gyermek- és ifjúságvédelmi felelısi,
mővészeti valamint testnevelés). Ezek a szakmai csoportok az augusztusi konferencia
szekcióülésein kívül három alkalommal tartottak megbeszéléseket, foglakozásokat.
A Makói Kistérségben 2010. szeptember 28-án került megszervezésre a XI. pedagógiai
konferencia. Ebben az évben „Embernevelés” címet viselte a rendezvény.
A Többcélú Társulás keretein belül zajlik az úszásoktatás, valamint a diáksport szervezése is.
A Makói Kistérség Úszásoktatási Társulásának kitőzött célja ugyanis, hogy a térség alapfokú
oktatási intézményeiben tanuló valamennyi gyermek (2. osztályos) intézményesített keretek
között szeresse meg az úszást, legalább egy úszásnemet jártasság szintjen sajátítson el.
Iskolabusz hálózat mőködtetése
A Makói Kistérség Többcélú Társulása és a Tisza Volán Zrt. között 2006. július 26. napján
létrejött – iskolabusz hálózat üzemeltetésére – Együttmőködési Megállapodás, amely alapján
a makói kistérség területén élı óvodások, iskolások napi rendszerességgel utaznak
lakóhelyükrıl a térség valamelyik más településén mőködı nevelési, oktatási intézménybe.
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésrıl szóló 2009. évi CXXX. törvény 8. számú
melléklet szerint, 2010. évben az autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó
támogatás 70.000 Ft/fı/év.
A 2010/11. tanévre a Tisza Volán az alábbi finanszírozási konstrukciók mellett vállalta a
kistérségi tanulók nevelési-oktatási intézményekbe való szállítását.
Óföldeák-Földeák, Királyhegyes-Makó viszonylatokban részben bérletvásárlásra kerül sor,
részben megmaradtak a tanulójáratok (Nagylak-Makó, Kövegy-Csanádpalota, CsanádalbertiPitvaros, Klárafalva-Kiszombor viszonylatban). A Társulás viseli a megvásárolandó
diákbérletek bekerülési összegét, melynek összege, mintegy 500 eFt/tanév (létszámtól
függıen). A Tisza Volán a „bérletes járatokon” is biztosítja a felnıtt felügyeletet.

Belsı ellenırzési feladatellátás
A beszámolási idıszakban a belsı ellenırzés keretében az elızı évet érintı - Éves Ellenırzési
Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenırzési Jelentés - jelentési/beszámolási tevékenység, valamint
2010. évi ellenırzési terv végrehajtásával kapcsolatos tevékenység emelhetı ki hangsúlyos
feladatként.
A 2009. évet tekintve a belsı ellenırzési szervezet eleget tett azon jogszabályi
kötelezettségének, mely szerint elkészítette a 2009-es évrıl szóló Éves Összefoglaló
Ellenırzési Jelentést, majd az Éves jelentést külön-külön településenként megküldte a társult
helyi önkormányzatok polgármesterei, jegyzıi, költségvetési szervek vezetıi részére, amely
tartalmazta az ellenırzések megállapításait, tapasztalatait és a javasolt intézkedéseket.
2010. november 15. napján az Ötv.-ben elıírt kötelezettségnek eleget téve elfogadásra került a
2011. évi belsı ellenırzési terv.
Mozgókönyvtári szolgáltatás a Makói Kistérségben
A mozgókönyvtári hálózat mőködése 2008. március 1-jén indult a térség 9 településén
(Ambrózfalva, Csanádalberti, Ferencszállás, Királyhegyes, Klárafalva, Kövegy, Nagyér,
Nagylak, Pitvaros). 2009. május 1. napjával Magyarcsanád is csatlakozott a hálózathoz.
A Makói Kistérség Többcélú Társulása a makói József Attila Városi Könyvtárat bízta meg a
mozgókönyvtári feladatok ellátásával.
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésrıl szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján járó
támogatás 1 000 000 Ft/könyvtári szolgáltató hely.
Mind a 10 könyvtárban megtörtént a könyvtári állomány teljes felülvizsgálata, a tartalmilag
elavult, feleslegessé vált illetve elrongálódott könyvek leselejtezésre kerültek. A megmaradt
állomány számítógépes adatbázisban került feldolgozásra.
Közbiztonság Egyeztetı Fórum
2009. márciusától a munkaterv szerinti soros üléseken Palicz András, a Makói
Rendırkapitányság kapitányságvezetıje ad tájékoztatást a Makói Kistérséget érintı aktuális
eseményekrıl a közbiztonság tekintetében.
Kistérségi szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátása
A Többcélú Társulással megkötött feladat-ellátási megállapodás alapján az Egyesített
Népjóléti Intézmény biztosítja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátásokat: házi segítségnyújtás, idıskorúak nappali ellátása, nappali
melegedı, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, családok átmeneti otthona.
A központi orvosi ügyeletben dolgozó orvosokkal egyeztetve hiányzó, illetve elhasználódott
eszközök pótlására tett javaslatot a Mentıállomás vezetıje az alábbiak szerint:
• 1 db EKG az ügyeleti gépkocsiba (Cardioline ar 600 3 csatornás)
bruttó 350.000 Ft
• A felnıtt ügyeleti ambulanciára új számítógép monitorral
bruttó 150.000 Ft
• 1 db Otoscóp KaWe (fültükör) a felnıtt ambulanciára
bruttó 19.000 Ft
• 1 db lámpa nagyítós, állványos az ambulanciára
bruttó 25.000 Ft
• 1 db infúziós állvány festett, görgıs az ambulanciára
bruttó 13.500 Ft
• 1 db komplett gyomormosó felszerelés + táska
bruttó 13.000 Ft

1 db orvosi táska az ügyeleti gépkocsiba
bruttó 125.000 Ft
• 1 db defibrillátor az ambulanciára
bruttó 750.000 Ft
• 2 db Pulse-oximeter
bruttó 40.000 Ft
• 2 db TV alátét szekrény az orvosi szobák bútorzatához
bruttó 30.000 Ft
•

A 2010. áprilisi ülésen a Társulás az eszközök beszerzését jóváhagyta. A beszerzés
megtörtént, és az orvosi ügyelet részére az átadás megtörtént.
A kistérség elsı újszülöttje 2010. évben
A Makói Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2006. évtıl, minden év elsı
Kistérségi újszülöttje részére, aki a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház Rendelıintézetben
születik, 100.000 Ft összegő életkezdési támogatást biztosít.
Kátyúzás
A Társulásban érintett települések az idei évben egyöntetően úgy döntöttek, hogy nem
kívánnak a Többcélú Társulás keretein belül kátyúzni.
II. A Többcélú Társulás pénzügyi háttere
A társulás bevételei 70,24%-ra, míg kiadásai 68,72%-ra tejlesültek 2010. szeptember 30-ig az
alábbiak szerint:
Bevételek:
Pénzmaradvány: 30.281 e Ft (kötelezettséggel terhelt)
Központosított támogatások 71,20%-a idıarányosan megérkezett 82.887 e Ft értékben.
A települések jogcímenkénti hozzájárulásaikat egy kivétellel idıarányosan teljesítették. A
mőködési célú pénzeszköz átvételek 74,53%-ra teljesült. Bevétel származott még a
2010.jún.30.-ig mőködı HVI iroda mőködési támogatásából, valamint az NFGM mőködési
(1.000 e Ft) támogatásából.
Közfoglalkoztatást irányítók támogatására érkezı összegek a lehívás ütemében, idıarányosan
havonta megérkeztek, melybıl a munkabér kifizetés megtörtént.
Mőködési bevételek 98,4%-ra teljesültek, a folyószámlán lévı szabad pénzeszközök
lekötésébıl 1.250 e Ft kamatbevétel (83,33%)míg az iskolabusz használati díjából 1.000,-Ft
(100%).
Bevételi elmaradás 2010. szept. 30-ig a " Közösségi közlekedés fejlesztése" utófinanszírozott
pályázatnál mutatkozik, mivel a pályázat végsı elszámolása szeptemberben történt meg.
Kiadások:
Felhalmozási kiadások 90,66%-ra teljesültek, melyek között a "Közösségi közlekedés
fejlesztése" utófinanszírozott pályázat lezárult, az OEP támogatás 2007.-2008.-évi
pénzmaradványából (10.719 e Ft) gépjármő vásárlás és eszközbeszerzés történt 7.763 e Ft
értékben.
Személyi juttatások kiadásai 92,40%-ra teljesültek mivel a Közmunka pályázatok lezárultak.
A szakmai munkaközösség személyi juttatásai idıarányosan teljesültek.
A mőködési célú pénzeszköz átadás 61,85%-ra teljesült, az idıarányosan beérkezett
normatívák továbbutalása megtörtént. A Tourinform Iroda támogatása a települési
hozzájárulások idıarányos teljesülésének arányában történt meg. A Pedagógiai Konferencia

lezajlott, az 1.500 e Ft-os elıirányzat 63,47%-ra (952 e F) teljesült. A Csongrád Megyei
Területfejlesztési Tanácsnak fizetendı tagdíj idıarányosan teljesült.
Fejlesztési Tanács tevékenysége
A Társulás 2004. november 15. napja óta Fejlesztési Tanácsként mőködik a területfejlesztést
érintı kérdésekben.
A Tanács létszáma 17 fı szavazati, és 9 fı tanácskozási joggal rendelkezı tag.
A Fejlesztési Tanács eljárási rendjére és feladatellátásra vonatkozó speciális szabályokat a
Társulás SZMSZ-e tartalmazza. Keretein belül területfejlesztési kérdésekben kizárólagos
döntési jogosultsággal rendelkezik. Munkájában szavazati joggal rendelkezı tagként vesz
részt a kistérség valamennyi települési önkormányzatának polgármestere. Tanácskozási joggal
rendelkezı tagként vesz részt a gazdasági kamaráknak a kistérségben mőködı egy-egy
képviselıje, a megyei területfejlesztési tanács képviselıje, a megyei munkaügyi tanácsba
delegálási joggal rendelkezı munkaadói és munkavállalói szervezetek egy-egy kistérségi
illetékességő képviselıje, az iparosok és kiskereskedık országos szakmai érdekvédelmi
szervezeteinek kistérségi illetékességő képviselıje, a társadalmi szervezetek fóruma által
delegált, a civil szervezetek képviselıje, a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal
képviselıje, a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának képviselıje.
A Fejlesztési Tanács elfogadott munkaterve értelmében 2010. évben négy ülés kerül
megtartásra.
A beszámoló elkészítésének idıpontjáig a Tanács három rendes ülést, valamint egy rendkívüli
ülést tartott, határozatképtelenség miatt ülés nem maradt el.
A Tanács 2010. évben a beszámoló elkészítéséig az alábbi témákat tárgyalta:
• Tájékoztató a fontosabb pályázati lehetıségekrıl
• Tájékoztató
a
Turisztikai
Desztinációs
Menedzsment
megalakításának állásáról
• Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Iroda tevékenységérıl
• Tájékoztató a kistérségi koordinációs hálózat munkájáról

szervezet

Egyéb önkormányzati társulások tevékenysége
Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és
szennyvíztisztításának megvalósítására
Az „Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és
szennyvíztisztításának megvalósítására” (a továbbiakban: Társulás) 2005. márciusában kezdte
meg mőködését a 6 alapító önkormányzat által ráruházott feladatok megvalósítása érdekében,
Makó város és térsége teljes körő szennyvízcsatornázásának elérése céljából.
Hosszas várakozás után végre hivatalosan is megérkezett Brüsszel jóváhagyása a Makói
Kistérség szennyvíz- és csatornafejlesztési beruházásához. Az Európai Közösségek Bizottsága
46 millió 438 ezer 230 eurós, azaz több mint 11,5 milliárd forintos támogatást ítélt meg a
fejlesztésnek, amely több mint 35 ezer helyi lakos mindennapjait teszi kényelmesebbé.
A makói térség csatornafejlesztési programja majd nyolc éves elıkészítés után indul útjára. A
kormány, illetve az Európai Unió támogatásával megvalósuló mintegy 14 milliárd forintos
fejlesztés keretében Makón kívül további öt – Kiszombor, Maroslele, Földeák, Apátfalva és
Magyarcsanád – település lakosai csatlakozhatnak majd rá a korszerő szennyvízelvezetési
hálózatra, így a jelenlegi 2.723-ról 17.029-ra nıhet a csatornahálózatba bekötött háztartások

száma. A beruházás a térség lakosainak nyolcvan százalékát érinti. A fejlesztés keretében
összesen 298 km gravitációs szennyvízcsatorna, 92 km nyomás alatti szennyvízcsatorna és 14
306 új házi bekötés épül. Emellett a Makón meglévı 70 km hosszúságú szennyvízhálózatból
12,6 km csatorna újjáépítésre kerül.
A csatornahálózatban összegyőjtött szennyvizet a tervek szerint a 2002-ben üzembe helyezett
makói szennyvíztisztító telepen kezelik majd, amely napjainkban kizárólag a Makón mőködı
csatornarendszert szolgálja ki, mivel a kistérség települései közül jelenleg csak a Makó
belvárosában lévı háztartások, intézmények és az ipari üzemek csatornázottsága megoldott.
A makói szennyvíztisztító telepen végrehajtott fejlesztések eredményeképpen rendezıdik a
makói telepen leválasztott szennyvíziszapok kezelése és hasznosítása, emellett pedig a telep
biológiai kapacitása is bıvül, így a jelenlegi 30 ezer helyett több mint 52 ezer fı szennyvízkezelésére válik alkalmassá.
A beruházás keretében új szennyvíziszap–kezelı és –elhelyezı rendszer épül, amely évente
mintegy 1100 tonna víztelenített iszap kezelésére lesz alkalmas; az iszapot napenergia
felhasználásával víztelenítik majd, amelyet a mezıgazdaságban használhatnak fel.
A 14 milliárd forintos fejlesztés számára 82,5 százalékos, mintegy 11,5 milliárd forintos hazai
és uniós fejlesztést ítéltek meg, ezen felül pedig a kormány további 3,2 százalékos támogatást
nyújtott az úgynevezett EU Önerı Alapból. Ilyenformán a makói térségnek a maradék 14,3
százaléknyi önrészt kell fedeznie a csatornafejlesztéshez, összesen 2,1 milliárd forint
értékben. A 14,3 százalékos önerıbıl 11,1 százalékot a közel 15 ezer érintett
ingatlantulajdonos adja össze, akiknek 92 százaléka önként csatlakozott projekthez, és vállalta
az elıtakarékoskodás terhét – így mindenkinek kötelezı immár csatlakozni az önkéntes
tagokhoz. A hiányzó 3,2 százaléknyi önerıt az érintett hat település önkormányzata hitelbıl
biztosítja.
A projekt jelenlegi helyzete:
A Szolgáltatási tenderek úgymint PR, PIU (projektmenedzsment), Mérnök tenderre vonatkozó
ajánlattételi dokumentáció az NFÜ minıségbiztosítási rendszerén túl, az EKKE és a KSZ
általi jóváhagyását követıen az ajánlattételi felhívások megjelentek a Közbeszerzési
értesítıben, majd az eredményes eljárás lebonyolítását követıen a vállalkozási szerzıdések
aláírásra kerültek.
A „Szennyvíztisztító telep, szennyvíz- vonal bıvítése, szennyvíz-iszapok kezelése,
hasznosítása” tárgyú, a „Makó város szennyvíz-csatornázási munkái, 2 részben, úm. a
meglévı csatornahálózat részleges rekonstrukciója és új csatornahálózat kiépítése a
kapcsolódó Apátfalva és Magyarcsanád településekkel együtt” tárgyú és a „Makó térségének
szennyvíz-csatornázási munkái (Kiszombor, Maroslele, Földeák)” tárgyú közbeszerzési
eljárás kiírásra került, azonban a Bíráló Bizottság javaslata, illetve a Társulási Tanács döntése
értelmében nyertes ajánlattevıt csupán a Makó rekonstrukció I. rész esetében tudtunk
hirdetni, így az Makó Új építés, a Térség és a Szennyvíztisztító telep is új közbeszerzési
eljárás keretében kerül meghirdetésre. Jelenleg az újonnan kiírásra kerülı építése tenderek
véglegesítése folyik.
A 43-as Fıközlekedési Út Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
Makó Város Önkormányzata, Apátfalva, Ferencszállás, Kiszombor, Klárafalva,
Magyarcsanád és Nagylak Község Önkormányzata Képviselı-testületei önálló jogi

személyiségő területfejlesztési önkormányzati társulást hoztak létre 1996-ban. A Társulás
székhelye Apátfalva, elnöke a mindenkori apátfalvi polgármester. A Társulás célja a
települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása, a 43-as
fıközlekedési út okozta valamennyi térségi probléma megoldása érdekében.

Makó és Térsége Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás
2009. december 11. napján alakult meg a Makó és Térsége Ivóvízminıség-javító
Önkormányzati Társulás, melynek célja
A társulás célja, hogy a Tagok a Dél-alföldi Régió Ivóvízminıség-javító Programjának II.,
beruházási szakaszát – megvalósítsák, ehhez a Magyar Köztársaság költségvetése és az
Európai Unió által biztosított vissza nem térítendı támogatás lehívására jogosultságot
szerezzenek, majd a beruházást követı üzemeltetéssel egészséges ivóvizet biztosítsanak a
résztvevı településeken. A Társulási Tanács a 2010. október 22.-i ülésén feltételesen
elfogadta a Makó és Térsége Ivóvízminıség-javító Projekt Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmányát.
Tisztelt Képviselı-testület!
Fenti összefoglalóm alapján javasom a következı határozati javaslat elfogadását!
Kiszombor, 2010. december 7.
Tisztelettel:
Szegvári Ernıné
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Többcélú
Kistérségi Társulás, valamint a Fejlesztési Tanács elızı beszámoló óta eltelt idıszakban
végzett munkájáról, továbbá a társulási törvény hatálya alá tartozó társulásokban végzett
tevékenységrıl, azok pénzügyi helyzetérıl, a társulási célok megvalósulásáról szóló
beszámolót és azt a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi
CVII. tv. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja.
A beszámoló a határozat melléklét képezi.
A határozatról értesül:
- Makói Kistérség Többcélú Társulása 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
- Szegvári Ernıné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı
- Irattár

