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Csanádpalota
Tisztelt Képviselő-testület!
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programját 2011. március 30. napján
tartott ülésén 43/2011. (III. 30.) Kt.h. számú határozatával hagyta jóvá.
A gazdasági program időarányos végrehajtásáról – annak szerkezeti felépítését
követve – az alábbi beszámolót terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé:
I.
Kötelező feladatok ellátása
1.) Oktatási intézmények:
A beszámolási időszakban a Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda
és Bölcsőde Többcélú, Közös Igazgatású közoktatási Intézmény
változatlan szervezeti struktúrában működött, feladatköre azonban az
Ambrózfalvi Egységes Óvoda-Bölcsőde csatlakozásával bővült.
•

A Többcélú, Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Bölcsődei
Tagintézménye megújult épületben, korszerű tárgyi feltételek
között a jelentkező igényeket kielégítette, férőhely hiányában gyermek
felvétele elutasításra nem került. 2011. évben átlagosan 28 gyermeket
gondoztak.
A tervezett gyermekfelügyelet keretében

•

A Napsugár Óvodai Tagintézmény hasonlóan korszerű körülmények
között fogadja a jelentkező óvodáskorú gyermekeket. Az intézmény
Kövegy Község Önkormányzatával kötött társulási megállapodás
alapján biztosítja a kövegyi gyermekek ellátását is. Férőhely hiányában
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gyermek felvételét elutasítani nem kellett, az átlagos óvodai létszám
2011. év októberi statisztikai létszám alapján 101 fő volt.
•

A Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény a közelmúltban bővítésre,
felújításra került, ebben a tagintézményben 30 gyermeket gondoznak.

•

Új feladatként jelentkezett az intézménynél az Ambrózfalvi Egységes
Óvoda-Bölcsőde integrációja. A Tagintézmény 2011. szeptember 1.
napjával tartozik intézményünkhöz. Ambrózfalván 20 gyermeket
gondoznak.

•

A Dér István Általános Iskolai Tagintézmény személyi és tárgyi
feltételei biztosítottak. A tervezett jogszabályi változások következtében
az általános iskolai oktatás területét illetően van a legtöbb
bizonytalanság. Önkormányzatunk éppen ezért az általános iskolai
oktatás vonatkozásában átszervezést, létszámleépítést nem hajtott
végre és az átszervezésig nem is tervezi azt.
A várható jogszabályi változásra tekintettel átgondolást igényel a
gazdasági programban tervezett tornaterem építése.

2.) Közművelődés tárgyi feltételeinek, szervezeti kereteinek alakulása.
•

A Kelemen László Művelődési Ház tevékenysége továbbra is
elsősorban a kiscsoportos foglalkozások, klubok, művészeti csoportok
munkájának szervezésére, a közművelődésnek megfelelő szintér
biztosítására irányul. Az önkormányzat költségvetésében - az előző
évekhez hasonlóan, anyagi lehetőségei függvényében - biztosítja ezen
önszerveződő közösségek támogatásának forrását.

•

A Teleház működésének tárgyi feltételei biztosítottak, a személyi
feltételeket a közmunkaprogramok keretében oldjuk meg.

•

A gazdasági program célul tűzte ki a Tájházban tárolt anyagok
rendszerezését és a látogatók részére történő bemutatásának
megszervezését. Ezen feladat végrehajtása a gazdasági program
hátralévő időszakában fog sor kerülni.

•

Közművelődési, könyvtári feladatait az önkormányzat az IKSZT
pályázat keretében felújított, az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
szolgáltatásaival kibővült városi könyvtár keretében biztosítja. A
feladat ellátásának személyi feltételei a két könyvtáros és az IKSZT
pályázat keretében támogatott IKSZT koordinátor alkalmazásával
megoldott.

3.) Egészségügy
•

A gazdasági program előrevetítésének megfelelően az egészségügyi
alapellátás területén a kialakult struktúra nem változott. A Makói
Diósszilágyi Sámuel Kórház Rendelőintézettel közös, pályázati
forrásból tervezett telediagnosztikai rendszer kiépítése folyamatban
van, az orvosi műszerek közbeszerzése kiírásra került.
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•

A központi orvosi rendelőben biztosított továbbra is a fogszakorvosi
ellátás.

•

A védőnői szolgálat, anya- csecsemő- és gyermekvédelmi alapellátás
feltételei hosszú távon biztosítottak. A beszámolás időszakában
azonban a két védőnő gyermekgondozási távolléte miatt a
feladatellátást helyettesítéssel oldottuk meg. Az egyik védőnő már
munkába állt, a másik védőnői körzet azonban még helyettesítéssel
van betöltve.

•

A gazdasági programban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat
2012. évi költségvetésében is biztosított a fizikotherápiai ellátás. A
szolgáltatás MEP finanszírozása érdekében a makói Kórház
Rendelőintézet főigazgatójával a kapcsolatot felvettük.

4.) Szociális ellátás
A gazdasági programban előre jelzettek szerint sajnos az önkormányzat
szociálpolitikai feladatai tovább nőttek. Éppen ezért a település önfenntartó
képességének elősegítése érdekében önkormányzatunknak élni kell minden
pályázati lehetőséggel, ami segíti a foglalkoztatás bővítését.
A rászorulók megsegítése érdekében önkormányzatunk biztosítja a szociális
törvény által szabályozott ellátási formák keretében történő segélyezést,
illetve a természetben nyújtott ellátásokat, így:
• étkeztetést,
• nappali ellátást,
• házi segítségnyújtást,
• bentlakásos elhelyezést.
Segítséget jelent a rászorulóknak, hogy a lakásfenntartási támogatás
közvetlenül a szolgáltatók részére kerül átutalásra, így a lakhatás alapvető
feltételeinek biztosításához segítséget kapnak.
A szociális feladatok ellátása az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat keretében történik, amelyet Csanádpalota, Pitvaros, Csanádalberti,
Nagyér Kövegy és Királyhegyes községek önkormányzatai által kötött
társulási megállapodás alapján, mint gesztortelepülés önkormányzatunk tart
fenn. A társuláshoz 2012. január 1-napjával Ambrózfalva település
önkormányzata is csatlakozni kívánt, ezt azonban Csanádalberti, Nagyér és
Pitvaros községek önkormányzatai nem fogadták el, így a társulás
közigazgatási területe nem bővült.
A gazdasági programban a település szociális helyzetének elemzésére
tervezett felmérés és cselekvési terv a ciklus hátralévő időszakának feladata
lesz.
5.) Gyermek és ifjúságvédelem
Az önkormányzat gyermek- és ifjúságvédelmi feladatainak ellátása az
Alapszolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat keretén belül működő
gyermekjóléti szolgálatnak folyamatosan biztosított. A gyermekvédelmi
tanácskozások minden évben megtartásra kerülnek, a gyermekvédelem
átfogó értékelését a képviselő-testület önálló napirendként minden évben
tárgyalja.
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6.) Sport
A
képviselő-testület
anyagi
lehetőségei
függvényében
2012.
évi
költségvetésében is biztosította a korábbi években nyújtott támogatás
összegét a futball klub számára. A költségvetés támogatási lehetőségeinek
szűkülésére, valamint a 2013. évben belépő szigorúbb költségvetési
szabályozókra (az önkormányzat forráshiányt nem tervezhet) tekintettel a
támogatás csökkenésével lehet számolni. Az így kieső támogatás összegét
azonban az egyesület a központi költségvetésből pályázati úton pótolni tudja.

Az önkormányzat önként vállal feladatai
Az önkormányzat önként vállalt feladatai:
• idősek szakosított ellátása (Naplemente Gondozóház)
• Fizikotherápia szakellátás
Ezen feladatok ellátásának mikéntjére a szociális és egészségügyi ellátást bemutató
fejezetben kitértünk.
Fontos azonban a közeljövőben áttekinteni ezen feladatellátás jövőbeni helyzetét az
alábbiak miatt.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2013. január 1. napján hatályba
lépő 2011. évi CLXXXIX. törvény 11. §.
(2) bekezdése szerint „A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves
költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező,
valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.”
(3) bekezdése szerint: „A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és
kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten
tartalmazza.
(4) bekezdés szerint: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető”
Fenti szabályozásra, valamint a szintén 2013. január 1. napján hatályba lépő
feladatfinanszírozásra tekintettel az év második felében mindenképpen indokolt lesz
– akár önálló napirendként – foglalkozni, hogy az önként vállalt feladatellátásokat
milyen formában tudja tovább biztosítani az önkormányzat.

II.
Az önkormányzat fejlesztési elképzelései
A gazdasági programban tervezett fejlesztésekről, s azok megvalósításáról az
alábbiakban számolok be.
Az önkormányzat a beszámolási időszakban is arra törekedett, hogy csak pályázati
forrással támogatott fejlesztések megvalósítására kerüljön sor. A benyújtott
pályázatokról testületi üléseken, napirend előtt részletes tájékoztatást adunk,
követve azt is, hogy egy-egy pályázat milyen szakban van.
Jelen beszámoló keretében ezért a gazdasági programban tervezett fejlesztések
megvalósításának állásáról adunk számot a gazdasági programban tervezett
szerkezetet követve:
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Megvalósítás
sorrendj
e

1

1

2

2

Környezeti
infrastruktúra
fejlesztése

Humán
infrastruktúr
a fejlesztése

Közlekedési
infrastruktúr
a fejlesztése

A
község
területének
megújítása

Szennyvíztisztító telep
és
csatornahálózat
kivitelezése
A pályázat nyert, a
közbeszerzési
eljárások
folyamatban
kivitelezés
a
közbeszerzési eljárás
lezárását
követően
megkezdődik
Belterületi
csapadékvízelvezető csatornabővítése,
felújítása
2011.
évben
megtörtént a József
A. és Csokonai utca
belvízelvezető
rendszerének
felújítása

Idősek
Gondozóháza
nyílászáró
cseréje,
hőszigetelése,
külső felújítása

KövegyCsanádpalotaSzent
István
utca kerékpárút
építése

Szelektív
hulladékgyűjtés
további bővítése

Szilárd és folyékony
hulladék
lerakók
rekultiváció
kivitelezése
Kivitelezés pályázat
forrásból
a
Délalföldi
Hulladékgazdálkodás
i rendszer keretében
történik

Tornaterem
építése

A
beruházás
2011. évben
megvalósult.
Városháza
nyílászáró
cseréje,
hőszigetelése,
külső felújítása
A
beruházás
2012.
évben
befejeződött

Idősek Otthona
építése társulási
összefogással,
vagy
vállalkozó általi
megvalósítással

A
pályázat
benyújtásra
került, jelenleg
tartaléklistán
van
Csanádpalotafőtér – romániai
Nagylak
összekötő
út,
mellette belterületen kerékpárút
építése
A
NIF
Zrt.
beruházásában
pályázati
forrásból valósul
meg, Pályázat
benyújtásra
került
Belterületen lévő
Utak szilárdburkolatának,
felújítása,
karbantartás

Járdafelújítás
folytatása

Nagylakra vezető
út és az újonnan
kiépítésre kerülő
Nagylaki
út
összekötése
a
Tehenészetnél
Tervezése
pályázati
forrásból
megtörtént
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Közterületek
zöldfelületeinek, növelése,
fásítás
A közterületek
zöldfelületeine
k
növelése,
virágosítása
érdekében
a
START
munkaprogram
keretében

Európai Uniós forrásokból regionális összefogással megvalósításra
kerülő - folyamatban lévő - fejlesztések:

1.
2.

Dél-alföldi Regionális ivóvízminőség javító Program
Megvalósítása önerő nélkül pályázati forrásból történik
Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gazdasági Programban foglalt fejlesztési célkitűzésen felül az elmúlt évben az
IKSZT keretében pályázati forrásban teljes felújításra került a könyvtár épülete.
2012. évben ugyancsak nyertes pályázatból kerékpártároló készül.

III.
A foglalkoztatás feltételeinek elősegítése
Önkormányzatunk minden közfoglalkoztatás adta lehetőséggel él annak érdekében,
hogy a településen élő munkanélküliek helyzetén könnyíteni tudjon.
START munkaprogram keretében jelenleg 85 közmunkást foglalkoztatunk a
gazdasági programban meghatározott alábbi területeken:
• közterületek tisztántartása, téli időszakban síkosság-mentesítése
• parkok, közterületek virágosítása,
• belvízelvezető csatornarendszer felújítása,
• önkormányzati intézmények kisjavítása, karbantartása,
• egyes önkormányzati közszolgáltatási feladatok ellátásának segítése.
Új lehetőséget biztosított a 2011-2012. évi START munkaprogram további
foglalkoztatási területek bővítésével, amelyek következtében 20 fő a program
keretében vásárolt fóliasátorban palántaneveléssel foglalkozik. Fontos eleme ennek
a pályázati modulnak, hogy az itt foglalkoztatottak másfél éves képzés után
nemzetközileg elismert növénytermesztő és tartósító tanúsítványt kapnak.
További előnye a pályázatnak, hogy a támogatási összeg 20 %-áig lehetőség van
anyagköltség elszámolására is, amely biztosítja a munkavégzéshez szükséges
eszközök és vetőmagok vásárlásának fedezetét.

IV.
Az önkormányzat adópolitikai célkitűzése
Az adópolitikai célkitűzéseknek megfelelően az önkormányzat 2012. évben új
adónemet nem vezetett be.
A helyi adóbevételek növelése érdekében megtettük azokat az intézkedéseket,
amelyek reményeink szerint az adófizetési fegyelem további erősítése irányába
fognak hatni. A hátralékok behajtása érdekében az adózó számlája ellen 5 esetben
inkasszót nyújtottunk be, az éven túli gépjármű adó hátralékkal rendelkezők 8
gépjármű tulajdonos gépjárművének forgalomból való kivonását kezdeményezzük.
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Április hónapban - élve az adózás rendjétől szóló 2003. évi XCII törvény
közelmúltban bevezetett módosítása adta lehetőséggel – valamennyi 10.000.-Ft
feletti helyi adó és gépjármű adó tartozást behajtásra átadunk a Nemzeti
Adóhatóságnak.

V.
Egyes közszolgáltatási szerződés keretében
megszervezett közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése
A Települési szilárd hulladék illetve folyékony hulladék szállítására a Csongrád
Megyei Településtisztasági Kft-vel van közszolgáltatási szerződésünk. Mindkét
közszolgáltatás biztosítása zökkenőmentes.
Hasonlóan nincs negatív lakossági visszajelzés a kéményseprési közszolgáltatást
végző Kéménytechnika Kft. munkavégzésével szemben sem.

VI
Befektetés-támogatás politika
A településen befektetni szándékozó kis- közép vállalkozások támogatását szolgáló
információáramlás bázisa a munkáját 2012. évben kezdő Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér, így ezen a területen még konkrét eredményekről nem tudunk
számot adni. A gazdasági programban megjelölt célok elérése a hátralévő időszak
feladata lesz.

VII
Városüzemeltetés
1.) Területfejlesztés, településfejlesztés
A gazdasági program célkitűzésének megfelelően aktívan részt vesztünk minden
olyan térségi társulásban, ahol önkormányzatunk érdekei megfelelően
érvényesülnek. Működik a Csanád- Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás, kihasználva a pályázat nyújtotta lehetőségeket.
2.) Területi információs rendszer
A lakosság tájékoztatása érdekében a testületi ülések teljes napirendi anyagát a
település honlapján közzétesszük.
3.) Közlekedés
Nem önkormányzati forrásból, de a megvalósítás szakaszába érkezett a
Csanádpalota romániai Nagylak összekötő út megépítése. A beruházás tervei
elkészültek, a kivitelezésre a pályázat benyújtásra került.
A beruházás finanszírozója a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
A gazdasági programban tervezett, Nagylakra vezető KPM út és a Csanádpalotát a
romániai Nagylakkal összekötő út között, a tehenészetnél meglévő földút
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szilárdburkolattal történő ellátásának tervei pályázati forrásból elkészültek. Az út
pályázati forrásból történő megépítése a ciklus hátralévő időszakának feladata lesz.
Kövegy község Önkormányzatával a két települést összekötő kerékpárút
megépítésére vonatkozóan a társulási megállapodás megkötésre került. A pályázatot
a Társulás benyújtotta, az jelenleg tartaléklistán van. A kivitelezés a támogató
döntés függvényében valósítható meg.
A település szilárdburkolatú útjainak, járdáinak felújítása az anyagi lehetőségek
függvényében folyamatos feladata önkormányzatunknak.

4.) Vízgazdálkodás
•

Az egészséges ivóvíz biztosításának anyagi forrásai – önkormányzati önerő
nélkül – biztosítottak, az a Dél-alföldi Ivóvízminőség javító Program keretében
fog megvalósulni.

•

A település szennyvíztisztító- és csatorna beruházás a megvalósítás
szakaszába lépett. A II. fordulóra a pályázatot az elmúlt év nyarán
megnyertük. A település teljes közigazgatási területén megalakult a
Víziközmű Társulat. Az érdekeltségi hozzájárulások kivetése 2012. február
hónapban megtörtént. Azok az ingatlan-tulajdonosok, akik nem nyilatkoztak
az érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről – az Alapszabály előírásainak
megfelelően – a 260.000.-Ft-os hozzájárulást 65 hónapon keresztül, havi
4.000.-Ft-os befizetéssel teljesíthetik. A legfrissebb adatok szerint 856 fő
kötött az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére lakás-előtakarékossági
szerződést, 230 fő nyilatkozott a 200.000.-Ft-os egyösszegű megfizetésről. A
vállalkozók tulajdonában lévő érdekeltségi egységek száma 101, akik az
alapszabály szerint május 31. napjáig egyösszegű 200.000.-Ft-os
hozzájárulás fizetésére kötelezettek. Jelenleg 148 olyan ingatlant tartunk
nyilván, ahol a fizetés az alapszabály értelmében halasztott.
A kivetési értesítések megküldését követően többen keresték a víziközmű
társulatot azzal, hogy a választott fizetési módon szeretnének módosítani,
többségük a 65 havi részletfizetés egyösszegű fizetésre, vagy lakáselőtakarékossági szerződés kötésére módosítaná. Mint ahogy erről a
lakosságot írásban is tájékoztattuk, ezekre a módosításokra a vízi közmű
társulat közgyűlésének hozzájárulásával van lehetőség. Éppen ezért az egyes
kivetési módok közötti váltások miatt a most ismertetett számok még
folyamatosan mozgásban vannak, változnak.
A beruházás megvalósítása érdekében a közbeszerzési eljárások megindításra
kerültek, a kivitelezés a szerződés aláírását követően megkezdődik.

•

A település belvízelvezető csatornarendszerének felújítása érdekében 2012.
évben a Zöldmező sor, Szent István utca, Csalogány és Arany János utcák
belvízelvezető rendszerének teljes körű felújítására, illetve az Arany János
utcán a Kelemen emlékpark mellett belvízelvezető csatorna kiépítésére kerül
sor.

5.) Környezet- és természetvédelem
Mint a fejlesztési terveknél már szó volt róla a települési szilárd és folyékony
hulladéklerakó rekultivációját önkormányzatunk a Dél-Alföldi Regionális
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Hulladékgazdálkodási
megvalósítani.

Rendszer

tagjaként,

pályázati

forrásból

tervezi

A település virágosítása, fásítása érdekében 1000 m2 területen a START
munkaprogram keretében fóliasátrat vásároltunk, ahol közmunkával
palántákat, facsemetéket nevelünk. A palánták és facsemeték kiültetését és
gondozását ugyancsak közmunkások fogják végezni.

6.) Városi ünnepek, rendezvények
Városunkban a gazdasági programba tervezett ünnepségek, rendezvények
2011. évben Lippa városával közösen benyújtott, határon átnyúló
rendezvények támogatását célzó uniós pályázati forrásból, 95 %-os
támogatással valósultak meg.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, majd elfogadni szíveskedjenek, amellyel
kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:
………../2012. (III. 28.) Kt.h.
Tárgy: Gazdasági program időarányos végrehajtásáról beszámoló.
Határozati javaslat
Csanádpalota
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testület
megtárgyalta az Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági
program időarányos teljesítéséről szóló beszámolót, s azt elfogadja.
Határozatról értesítést kapnak:
1.) Kovács Sándor polgármester
2.) Erdélyi Sándorné dr. jegyző
Csanádpalota, 2012. március 22.

Tisztelettel:

Kovács Sándor
polgármester
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