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Tisztelt Képviselő-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 képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett
tevékenységükről.
A beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységét teljes körűen mutatja be,
így annak vannak olyan részei is, amelyek településünket nem érintik, de a
teljesség kedvéért azokat a megküldött anyagból nem töröltük.
A beszámolót az alábbiakban terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé:
2003. december 9-én a Makói Kistérséghez tartozó 17 település részvételével, Makó
székhellyel önálló jogi személyként megalakult a Makói Kistérség Többcélú
Társulása.
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.
tv. 6. § (3) bekezdése alapján a társulási tanács tagjai évente legalább 2 alkalommal
beszámolnak
a
képviselő-testületeiknek
a
társulási
tanácsban
végzett
tevékenységükről.
E jogszabályi kötelezettségnek eleget téve számolok be a Tisztelt Képviselőtestületnek a Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységemről.
A Makói Kistérség Polgármesterek Tanácsa a 2011. novemberi rendes
ülésén elfogadott munkaterv értelmében 2012. évre négy rendes ülés lett
beütemezve, a beszámoló összeállításáig a Polgármesterek Tanácsa két rendes ülést,
valamint egy alkalommal rendkívüli ülést tartott.
I. A Többcélú Társulás aktuális és folyamatos feladatai
A közoktatási feladatok ellátása
A Makói Kistérség Többcélú Társulása a szülő és a pedagógus nevelő munkájának
és a nevelési-oktatási intézmény feladatai ellátásának segítésére működési 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.
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Iskolabusz hálózat működtetése
A Makói Kistérség Többcélú Társulása és a Tisza Volán Zrt. között az iskolabusz
hálózat üzemeltetésére létrejött megállapodás értelmében a makói kistérség
területén élő óvodások, iskolások napi rendszerességgel utaznak lakóhelyről a
térség valamelyik más településén működő nevelési, oktatási intézménybe.
A 2011. szeptember 1. napján hatályba lépett megállapodás alapján 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 költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 8.
számú melléklete szerint, az autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók után járó
támogatás 2012. évben időarányosan 8 hónapra 80.000,- Ft/fő/év, a Magyarország
2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 8. számú
melléklete szerint 2012. évben időarányosan 4 hónapra 70.000,- Ft/fő/év.
Belső ellenőrzési feladatellátás
A beszámolási időszakban a belső ellenőrzés keretében az előző évet érintő - Éves
Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés - jelentési/beszámolási
tevékenység, valamint 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásával kapcsolatos
tevékenység emelhető ki hangsúlyos feladatként.
A 2011. évet tekintve 2012. márciusában a belső ellenőrzési szervezet eleget tett
azon jogszabályi kötelezettségének, mely szerint elkészítette a 2011-es évről szóló
Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést, majd az Éves jelentést külön-külön
településenként megküldte a társult helyi önkormányzatok polgármesterei, jegyzői,
költségvetési szervek vezetői részére, amely tartalmazta az ellenőrzések
megállapításait, tapasztalatait és a javasolt intézkedéseket.
A belső ellenőrzési szervezet súlyosabb szabálytalanságot nem tárt fel, így a
polgármestert, illetve a fenntartót külön intézkedésre, beavatkozásra nem hívta fel.
Mozgókönyvtári szolgáltatás a Makói Kistérségben
A mozgókönyvtári hálózat működése 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 Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény alapján járó támogatás 800.000,- Ft/könyvtári szolgáltató hely.
Kistérségi szociális alapfeladatok ellátása
A Többcélú Társulással megkötött feladatellátási megállapodás alapján az Egyesített
Népjóléti Intézmény biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. A kistérségi
településeken összesen 9 készülék működik (Kiszombor 5 db, Klárafalva 2 db,
Ferencszállás 2 db).
Kistérségi központi orvosi ügyelet
A kistérségi központi orvosi ügyelet működtetésére 2007. január 1. napjától
kezdődően a Makói Kistérség Többcélú Társulása rendelkezik működési engedéllyel.
Az
Országos
Mentőszolgálat
Dél-alföldi
Regionális
Mentőszervezete
közreműködőként vesz részt az orvos ügyeleti feladatok ellátásában.
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Hétköznaponként, valamint szombaton, vasárnap és ünnepnap 16 órától reggel 8
óráig a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház- Rendelőintézet Gyermekosztályán dolgozó
orvosok készenléti ellátást biztosítanak a kistérség gyermekkorú lakossága részére a
gyermekosztályon.
A kistérség első újszülöttje 2012. évben
A Makói Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2006. évtől,
minden év első Kistérségi újszülöttje részére, aki a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel
Kórház Rendelőintézetben születik, 100.000,- Ft összegű életkezdési támogatást
biztosít. 2012. év első térségi újszülöttje a pitvarosi Kárpáti Elizabet Málna volt.
Kistérségi Fejlesztési Tanácsok feladatainak ellátása
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény értelmében 2012. január 1.
napjával megszűntek a kistérségi fejlesztési tanácsok. A kistérségi fejlesztési
tanácsok feladatait a jövőben a többcélú kistérségi társulások látják el.
Makó és térsége Hulladékgazdálkodási Terv elkészítése
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény előírja a
településeknek Környezetvédelmi program, illetve Hulladékgazdálkodási Terv
elkészítését.
A Környezetvédelmi Program 2011. október 28-ára elkészült, melyet a Társulás
66/2011. (XI. 25.) PT. határozatával el is fogadott. A Hulladékgazdálkodási Terv
készítése 2011. évben elkezdődött, azonban annak véglegesítését az új
hulladékgazdálkodási törvény elfogadásáig nem célszerű elvégezni.
II. A Többcélú Társulás pénzügyi háttere
A Polgármesterek Tanácsa 2012. februári ülésén fogadta el a Többcélú Társulás
2012. évi költségvetését 182.185 e Ft bevétellel és 182.185 e Ft kiadással.
Bevétel
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
Működési célú átvett pénzeszköz:
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:
Költségvetési támogatás:
Működési bevétel:
Bevétel összesen:

Eredeti előirányzat
11.988 e Ft
65.742 e Ft
0 e Ft
102.695 e Ft
1.760 e Ft
182.185 e Ft

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

0 e Ft
0 e Ft
112.303 e Ft
635 e Ft
60.134 e Ft
9.113 e Ft
182.185 e Ft
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A Makói Kistérség Többcélú Társulása zárszámadását a 2012. áprilisi ülésén hagyta
jóvá 239.210 e Ft bevétellel, 217.563 e Ft kiadással, és 22.930 e
Ft pénzmaradvánnyal.
Tisztelt Képviselő-testület!
A beszámolóval kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot terjesztem a tisztelt
Képviselő-testület elé:

…/2012.(V. 27.) Kt.h.
Tárgy: Beszámoló a Makói Kistérség Többcélú Társulásban végzett tevékenységről
HATÁROZATI JAVASLAT
Csanádpalota város Önkormányzati Képviselő-testület megtárgyalta a
Többcélú Kistérségi Társulás előző beszámoló óta eltelt időszakban végzett
munkájáról, továbbá a társulási törvény hatálya alá tartozó társulásokban
végzett tevékenységről, azok pénzügyi helyzetéről, a társulási célok
megvalósulásáról szóló beszámolót és azt elfogadja.
Határozatról értesítést kap:
- Dr. Buzás Péter, Makó város polgármestere
- Dr. Bánfi Margit, Makó város jegyzője
- Kovács Sándor, polgármester
- Erdélyi Sándorné dr. jegyző
Csanádpalota, 2012. június 8.

Tisztelettel:

Kovács Sándor
polgármester
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