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Kiszombor
Tisztelt Képviselı-testület!
2003. december 9-én a Makói Kistérséghez tartozó 17 település részvételével, Makó székhellyel
önálló jogi személyként megalakult a Makói Kistérség Többcélú Társulása.
I. A Többcélú Társulás aktuális és folyamatos feladatai
A közoktatási feladatok ellátása
A Makói Kistérség Többcélú Társulása a szülı és a pedagógus nevelı munkájának és a nevelésioktatási intézmény feladatai ellátásának segítésére mőködési területén önkéntesen vállalt
feladatként a szakszolgálati feladatok közül továbbra is gondoskodik a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 34.§-ában rögzített
• a logopédiai ellátásról,
• a gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról.
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.
A Többcélú Társulás a 2011. évi költségvetésének elfogadásakor úgy határozott, hogy szeptember
1-jétıl - a költségvetés helyzetére tekintettel - nem tudja a feladatot ellátni.
2011. évben a pedagógiai konferencia, valamint a szakmai munkaközösségek, mint önként vállalt
feladatok elhagyásra kerülnek.
Iskolabusz hálózat mőködtetése
A Makói Kistérség Többcélú Társulása és a Tisza Volán Zrt. között 2006. július 26. napján
létrejött – iskolabusz hálózat üzemeltetésére – a 2011. augusztus 31. napjáig szóló
Együttmőködési Megállapodás, amely alapján a makói kistérség területén élı óvodások, iskolások
napi rendszerességgel utaznak lakóhelyrıl a térség valamelyik más településén mőködı nevelési,
oktatási intézménybe.
Az együttmőködés az eltelt idı alatt kifogástalanul mőködött és a felek céljai a kistérségben azóta
sem változtak. Az Tisza Volán Zrt. kifejezte azon szándékát, hogy a gyermek, tanuló utaztatását
továbbra is az eredeti megállapodás szellemében kívánják biztosítani, ezért együttmőködést 2011.
szeptember 1. utáni idıszakra is ki szeretnék terjeszteni, melyet a Tanács jóváhagyott.
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A 2011. szeptember 1. napján hatályba lépı megállapodás értelmében a Tisza Volán Zrt. az
autóbusz gyermekek, tanulók utaztatásán felüli hasznosítása miatt naptári évenként bruttó
1.250.000 Ft használati díjat fizet.
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésrıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 8. számú
melléklete szerint, 2011. évben az autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó
támogatás 80.000 forint/fı/év.
Belsı ellenırzési feladatellátás
Az Áht. 121/B § (1) bekezdése alapján a belsı ellenırzés a belsı kontrollrendszer keretén belül
mőködı független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy
az ellenırzött szervezet mőködését fejlessze és eredményességét növelje.
A belsı ellenırzés keretében az elızı évet érintı - Éves Ellenırzési Jelentés, Éves Összefoglaló
Ellenırzési Jelentés - jelentési/beszámolási tevékenység, valamint 2011. évi ellenırzési terv
végrehajtásával kapcsolatos tevékenység emelhetı ki hangsúlyos feladatként.
A 2010. évet tekintve 2011. márciusában a belsı ellenırzési szervezet eleget tett azon jogszabályi
kötelezettségének, mely szerint elkészítette a 2010-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.
A belsı ellenırzési szervezet súlyosabb szabálytalanságot nem tárt fel, így a polgármestert, illetve
a fenntartót külön intézkedésre, beavatkozásra nem hívta fel.
2011 szeptemberében jóváhagyásra került a 2012. 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 2011. évi költségvetésrıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény alapján járó
támogatás 1 000 000 forint/könyvtári szolgáltató hely.
Kistérségi szociális alapfeladatok ellátása
A Többcélú Társulással megkötött feladatellátási megállapodás alapján az Egyesített Népjóléti
Intézmény biztosítja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátásokat: házi segítségnyújtás, idıskorúak nappali ellátása, nappali melegedı, támogató
szolgáltatás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás.
A Többcélú Társulás a 2011. évi költségvetésének elfogadásakor döntött arról is, hogy a családok
átmeneti otthonát kistérségi feladatellátás keretében nem mőködteti tovább, tekintettel arra, hogy
a költségvetési törvény szerint nincs lehetıség normatíva igénylésre.
Kistérségi központi orvosi ügyelet
A kistérségi központi orvosi ügyelet mőködtetésére 2007. január 1. napjától kezdıdıen a Makói
Kistérség Többcélú Társulása rendelkezik mőködési engedéllyel. Az Országos Mentıszolgálat
Dél-alföldi Regionális Mentıszervezete közremőködıként vesz részt az orvos ügyeleti feladatok
ellátásában.
Hétköznaponként valamint szombaton, vasárnap és ünnepnap 16 órától reggel 8 óráig a Dr.
Diósszilágyi Sámuel Kórház- Rendelıintézet Gyermekosztályán dolgozó orvosok készenléti
ellátást biztosítanak a kistérség gyermekkorú lakossága részére a gyermekosztályon.
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A Makói Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa áprilisi ülésén döntött arról, hogy
a központi orvosi ügyeletben résztvevı készenléti ellátást biztosító gyermekorvosok részére 2011.
április 1. napjától 800 Ft / óra díjazást állapít meg a mindenkori havi OEP finanszírozás terhére.
A döntést megelızıen a készenléti ellátásért az osztályon dolgozó orvosok a kórház által fizetett
ügyeleti díjuk mellett bruttó 400/Ft- os óradíjban részesültek.
A központi orvosi ügyelet mőködését szolgáló Suzuki terepjáró gépkocsi 2011 januárjában
közlekedési baleset következtében olyan mőszaki állapotba került, hogy javítása nem gazdaságos,
az autó a biztosító minısítése szerint is totálkáros.
A háziorvosokkal történt egyeztetést követıen szintén az áprilisi ülésen döntés született arról,
hogy szükség van a központi orvosi ügyeletben a második gépjármőre is. A mentıszolgálat, mint
mőködtetı részérıl igényként merült fel, hogy a korábban vásárolt típussal egyezıen Toyota
RAV4 III. típusú terepjáró gépjármő kerüljön beszerzésre. A gépjármő beszerzési ára 5.999.000
Ft, a hozzá szükséges fényhíd 363.650 Ft, a forgalomba helyezés költsége 119.037 Ft, a
gépkocsihoz szükséges téli gumi 250.000 Ft. Ez összesen 6.731.687 Ft.
A kistérség elsı újszülöttje 2011. 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.
„Közfoglalkoztatás szervezık foglalkoztatásának támogatása”
pályázat benyújtása

pályázati felhívásra

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) pályázatot hirdetett a legalább középfokú
végzettségő álláskeresık közfoglalkoztatás-szervezı munkakörben való elhelyezkedésük
támogatására.
A pályázat beadási határideje:
A foglalkoztatás kezdete és vége:

2011. február 20.
2011. április 1. - 2011. szeptember 30.

Foglalkoztatottak száma: 6 fı
Támogatás intenzitása: 100 %, vissza nem térintendı támogatás.
Maximális támogatás: legfeljebb 6 órában
• Középfokú végzettség esetén: 86.500 Ft/fı/hó bér + járulékok
• Felsıfokú végzettség esetén: 111.500 Ft/fı/hó bér + járulékok
Támogatás folyósítása: támogatási összeg 50%-a elılegként, a fennmaradó
utófinanszírozásban.
Nem támogatható: munkaköri orvosi vizsgálat, helyi és helyközi utazás, alkalmazás és
munkavégzés során felmerülı egyéb költségek, egyéb képzéssel járó költségek
A programban résztvevı közfoglalkoztatás-szervezı települések:
(ahol helyileg a foglalkoztatás lesz)
• Apátfalva - 1fı (középfokú: br. 86.500 Ft + 23.356 Ft = 109.856 Ft)
• Kiszombor - 1fı (középfokú: br. 86.500 Ft + 23.356 Ft = 109.856 Ft)
• Magyarcsanád - 1fı (felsıfokú: br. 111.500 + 30.106 Ft = 141.606 Ft)
• Makó - 1fı (középfokú: br. 86.500 Ft + 23.356 Ft = 109.856 Ft)
• Maroslele - 1fı (középfokú: br. 86.500 Ft + 23.356 Ft = 109.856 Ft)
• Pitvaros - 1fı (felsıfokú: br. 111.500 + 30.106 Ft = 141.606 Ft)
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A pályázat támogatásban részesült.
Környezetvédelmi program, Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata
2004-ben a 2004-2010-ig tartó idıszakra a Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve elkészült,
mely az Országos Hulladékgazdálkodási Terv és a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével,
tartalmazza a térségi települések hulladékgazdálkodással kapcsolatos jelenlegi állapotokat,
célkitőzéseket.
A vonatkozó jogszabályok értelmében ezen dokumentumokat két évente a települések
kötelezıen felülvizsgálni kötelesek. A jogszabályi elıírások szerint megtörtént a
Környezetvédelmi Program, valamint a Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata.

II. A Többcélú Társulás pénzügyi háttere
A Polgármesterek Tanácsa 2011. februári ülésén fogadta el a Többcélú Társulás 2011. évi
költségvetését 225.343 e Ft bevétellel és 225.343 e Ft kiadással.
Bevétel
Várható pénzmaradvány
Mőködési célú átvett pénzeszköz:
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:
Költségvetési támogatás:
Mőködési bevétel:
Bevétel összesen:

Eredeti elıirányzat
5.558 e Ft
77.805 e Ft
32.636 e Ft
106.594 e Ft
2.750 e Ft
225.343 e Ft

Kiadás
Személyi juttatások:
Járulékok:
Mőködési célú pénzeszköz átadás:
Felhalmozási kiadás
Dologi kiadás:
Tartalék:
Kiadás összesen:

3.414 e Ft
922 e Ft
187.914 e Ft
5.735 e Ft
3.270 e Ft
24.088 e Ft
225.343 e Ft

A Makói Kistérség Többcélú Társulása zárszámadását a 2011. áprilisi ülésén hagyta jóvá 286.865
e Ft bevétellel, 285.205 e Ft kiadással, 7.312 e Ft pénzmaradvánnyal.
Tisztelt Képviselı-testület!
Kérem a beszámoló elfogadását!
Makó, 2011. október 20.
Tisztelettel:

Dr. Buzás Péter
Makói Kistérség Többcélú Társulása elnöke
4

Tárgy: Beszámoló a Makói Kistérség Többcélú Társulása tevékenységérıl.
____ /2011.( _____ ) KNÖT h.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Makói
Kistérség Többcélú Társulása 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
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