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Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2011. évr l szóló beszámoló tudomásul vétele

Tisztelt Képvisel -testület!

A Társulási Tanács a kistérségben lév  területfejlesztési feladatok koordinálásában vállal szerepet.
A fejlesztések összehangolása mind a kistelepülések, mind a gesztor település sajátos funkciói
feltétlenül igénylik a közös koncepció mentén történ  fejlesztéseket.

2011. ÉVI FELADATELLÁTÁS

SZOCIÁLIS FELADATOK

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodás
alapján látja el a kistérség területén a szociális tevékenységet, fenntartja, m ködteti, összehangolja,
szervez  tevékenységével segíti a kistérségi területen a szociális szolgáltatásokat végz
intézmények tevékenységét, fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, valamint a szociális
intézmények támogatására pályázatot nyújthat be.

A Társulás 2010. évre teljes kör  szociális szolgáltató rendszert alakított ki az elfogadott
Szolgáltatástervezési Koncepcióban foglaltaknak megfelel en, mely 2011. évben tovább b vült,
illetve 2011. évre minden szolgáltatásnál az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben meghatározott
szakmai létszámnormák is teljesültek.

I. A Társulás által fenntartott szociális intézmények bemutatása
1. Szociális Ellátások Intézménye

Székhely: 6640 Csongrád, Vasút u. 92.

Az intézmény keretében m ködtetett ellátások:

Szociális alapellátások:
- tanyagondnoki szolgáltatás
- étkeztetés
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- házi segítségnyújtás
- családsegítés
- jelz rendszeres házi segítségnyújtás
- támogató szolgálat
- közösségi ellátás
- id sek nappali ellátása
- fogyatékos személyek nappali ellátása

Gyermekjóléti alapellátás:
- gyermekjóléti szolgáltatás
- gyermekek átmeneti gondozása- Gyermekek Átmeneti Otthona
-

Szakosított ellátások:
- ápolást-gondozást nyújtó intézmény – Gondviselés Háza Csongrád
- átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény – Szociális Ápoló Otthon

2. Piroskavárosi Id sek Otthona
Székhely: Csongrád, Szent-Imre u. 19.
Az intézmény keretében m ködtetett szakosított ellátás: ápolást-gondozást nyújtó intézmény.

3. Remény Alapszolgáltató Központ
Székhely: Csanytelek, Kossuth u. 39.
Az intézmény keretében m ködtetett ellátások:
Szociális alapellátások:

- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- családsegítés
- id sek nappali ellátása

Gyermekjóléti alapellátás: gyermekjóléti szolgáltatás
Szakosított ellátások: ápolást-gondozást nyújtó intézmény

4. Gondozási Központ Rózsaf zér Szociális Otthon
Székhely: Tömörkény, Ifjúság u. 8.
Az intézmény keretében m ködtetett ellátások:
Szociális alapellátások:

- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- id sek nappali ellátása

Szakosított ellátások: ápolást-gondozást nyújtó intézmény

II. Finanszírozás alapján m ködtetett ellátások:
2009. január 01. napjától 2011. december 31. napjáig állami támogatásban részesül a támogató
szolgáltatás a TSZ-114/4-2008. sz., a pszichiátriai betegek közösségi ellátása a PSZ-058/5-
2008. sz. finanszírozási szerz dés alapján.
2010. januárt 01. napjától 2012. december 31. napjáig állami támogatásban részesül a
jelz rendszeres házi segítségnyújtás a JHS-SZ-050/2-2010. sz. finanszírozási szerz dés
alapján.
A jelenlegi finanszírozási szerz dések alapján 2011. évre

- támogató szolgálat m ködtetésére 8.220.000,-Ft,
- közösségi ellátások m ködtetésére 8.750.000,-Ft,



- jelz rendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában 100 készülék m ködtetésére
4.000.000,-Ft

állami támogatás áll az intézmény rendelkezésére.

Támogató szolgáltatás és pszichiátriai betegek közösségi ellátása során megvalósult tárgyi
eszközök fejlesztése 2011. évben:
2010. október hónapban a Nemzeti Er forrás Miniszter „A támogató szolgáltatás és a közösségi
ellátások finanszírozásának rendjér l” szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet
(továbbiakban: Kormányrendelet) alapján fejlesztési pályázatot hirdetett támogató
szolgáltatás, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás, szenvedélybetegek
részére nyújtott közösségi ellátás és alacsonyküszöb  szolgáltatások tárgyi és személyi
feltételeinek fejlesztésére, melyen a Szociális Ellátások Intézménye által m ködtetett támogató
szolgáltatás 399.180,-Ft-ot, a közösségi ellátás 400.000,-Ft-ot nyert.
Támogató szolgáltatás vonatkozásában munkakörülmények javítását szolgáló tárgyi eszközök
(íróasztalok, székek, irodai eszközök, gyermekülések), illetve a szolgáltatás biztosításához
szükséges informatikai eszközök (navigációs szoftver, számítógép, nyomtató) beszerzése valósult
meg 399.180,-Ft összegben. A pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátásában
dolgozók szupervízión való részvétele, illetve informatikai eszközök (számítógép, nyomtató,
szkenner) beszerzése valósult meg 400.000,- Ft összegben. A pályázati összegek felhasználására
2011. év els  félévében került sor.

III. A szolgáltatások, illetve m ködési engedélyek változásai 2011. évben:
2011. április 01. napjától a Szociális Ellátások Intézménye m ködtetésébe került a
Gyermekek Átmeneti Otthona.
A Szociális Ellátások Intézménye által m ködtetett fogyatékos személyek nappali ellátása
vonatkozásában az ellátotti létszám 24 f l 32 f re módosításra került a megnövekedett
ellátotti igény figyelembe vételével.
A Szociális Ellátások Intézménye F  u. 64. sz. telephelyre kiadott m ködési engedély
módosítása az alábbiak szerint:

- tanyagondnoki szolgáltatás IV. körzetben gépjárm  cseréje valósult meg, ezáltal az
új gépjárm , a Lada Niva GZJ-673 forgalmi rendszámú autó feltüntetésre került a

ködési engedélyben,
- a m ködési engedélyben helyettesítés céljából a Lada Niva FGY-950 forgalmi

rendszámú autó feltüntetésre került, így a folyamatos m ködtetés biztosítottá vált
a tanyagondnoki szolgáltatások tekintetében,

- 2012. január 01. napjától a szenvedélybetegek közösségi ellátását bevezetni kívánja
a Szociális Ellátások Intézménye, amennyiben az erre irányuló pályázat befogadást
nyer (lásd 2012-2014 évre vonatkozó finanszírozási pályázatoknál).

A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon id sek otthona a tárgyi és személyi
feltételek biztosításával 2011. szeptember 21. napjától határozatlan id re szóló m ködési
engedéllyel rendelkezik.

A m ködési engedélyek egy része továbbra is ideiglenes id re szól, 2012. december 31-ig a tárgyi
feltételek hiánya miatt. A m ködési engedélyez  hatóság közbens  feltételként el írta az
akadálymentesítést, a tárgyi feltételek biztosítását a következ  ellátások m ködési feltételeként:

- Szociális Ellátások Intézménye - átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény - Szociális
Ápoló Otthon,

- Szociális Ellátások Intézménye - id sek nappali ellátása - I. számú Id sek Klubja,



-  Remény Szociális Alapszolgáltató Központ - id sek nappali ellátása - Id sek
Klubja,

-  Remény Szociális Alapszolgáltató Központ - ápolást-gondozást nyújtó intézmény
- Id sek Otthona,

- Gondozási Központ - id sek nappali ellátása - Id sek Klubja.

IV. Az el írt tárgyi feltételek biztosítására, illetve szolgáltatások fejlesztésére, b vítésére
vonatkozó tervek, pályázati lehet ségek bemutatása:
Szolgáltatások fejlesztése, b vítése:

Az I. számú Id sek Klubjában (Csongrád, Gróf Apponyi Albert u. 5.) elkészült a homlokzat
felújítása, a tet -kémény javítása és járda felújítása. Az intézmény saját költségvetéséb l
kigazdálkodva megvalósítja az épületen belüli akadálymentesítést, ablakok, bútorok cseréjét,
a tisztasági festést.
A Szociális Ellátások Intézménye az id sek nappali ellátása részeként a demens személyek
ellátását is kívánja biztosítani.
A fentiek alapján az I. számú Id sek Klubja határozatlan idej , illetve demens személyek
ellátását is engedélyez  m ködési engedély kérelmezése folyamatban van a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felé.
A Szociális Ellátások Intézménye tervei között szerepel a II. számú Id sek Klubjában
(Csongrád, F  u. 64.) is az id sek nappali ellátása részeként a demens személyek ellátásának
biztosítása. A m ködési engedély módosítására irányuló kérelem beadására 2012. január
hónapban kerülhet sor.
A Szociális Ellátások Intézménye a bokrosi városrészben id sek nappali ellátása céljából,
id sek klubja kialakítását szociális étkeztetés biztosításával tervezi a „DAOP-4.1.3/A-11
Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése”
elnevezés  pályázat benyújtásával megvalósítani.
Szociális Ellátások Intézménye tervei között szerepel egy 50 fér helyes új bentlakásos id sek
otthonának kialakítása pályázati úton.
2012-2014 évre vonatkozó finanszírozási pályázatok:
Támogató szolgáltatás és közösségi ellátás vonatkozásában a Szociális és Munkaügyi
Miniszter a támogató szolgáltatás és közösségi ellátások finanszírozásának rendjér l szóló
191/2008. (VII.30.) Kormányrendelet alapján pályázatot hirdetett a támogató
szolgáltatást, közösségi ellátásokat, alacsonyküszöb  szolgáltatást, utcai szociális munkát,
krízisközpontot m ködtet  szolgáltatók befogadására és m ködésének támogatására
2012. január 01-t l 2014. december 31-ig tartó id szakra.

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása a Szociális Ellátások Intézménye keretein belül
pályázatot nyújtott be:

- támogató szolgáltatás vonatkozásában 6.000 feladategység (1.800 feladategység
személyi segítés, 4.200 szállítási szolgáltatás)

- pszichiátriai betegek közösségi ellátása tekintetében 45 f
- szenvedélybetegek közösségi ellátása vonatkozásában 40 f ,

finanszírozására.
A pályázatok elbírálásának várható ideje: 2011. december 15.

Az akadálymentesítés, illetve a hiányzó tárgyi feltételek megteremtése lenne a megoldás a
ködési engedélyek határozatlan id re történ  módosítására, mely várhatóan 2012. évben

megvalósulhat a 2011. II. félévében kiírásra kerül  pályázati lehet ségek által:



A Szociális Ellátások Intézménye átmeneti elhelyezést nyújtó intézménye, a Szociális Ápoló
Otthon infrastrukturális fejlesztésére a „TIOP 3.4.2 Bentlakásos intézmények
korszer sítése” elnevezés  pályázat által valósulhat meg. A pályázat által a Szociális Ápoló
Otthon épületének felújítása mellett 20%-os kapacitásb vítésre nyílik lehet ség, amely jelen
esetben 6 f  fér helyb vítést eredményez.

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által m ködtetett szolgáltatások közül az
id sek nappali ellátása és az id sek otthona vonatkozásában a tárgyi feltételek biztosítása
érdekében a „DAOP-4.1.3/A-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése” elnevezés  kiírásra, Csanytelek Község Önkormányzata
kezdeményezésére a Társulás pályázatot nyújt be.

A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon által m ködtetett szolgáltatások közül
az id sek nappali ellátása vonatkozásában a tárgyi feltételek biztosítása érdekében a
„DAOP-4.1.3/A-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése” elnevezés  pályázatra a Társulás tervezetten pályázatot nyújt be,
Tömörkény Község Önkormányzata Képvisel -testületének döntése függvényében.

Összességében az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondható, hogy a Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulása mint fenntartó a szociális intézményeket szakmailag irányítja és segíti.
Nagyon jó szakmai kapcsolat alakult ki a kistérség fenntartásában lév  szociális intézmények
között is, a szakemberek között er södött az együttm ködés. Gazdasági szempontból a
kiegészít  normatíva igénybe vétele által az intézmények csökken  mértékben igényeltek
önkormányzati támogatást, a tárgyi feltételeik javultak, ezáltal az ellátás színvonala is emelkedett.



Közoktatási, -nevelési feladatok
A Társulásban résztvev  önkormányzatok képvisel -testületei a Társulási Megállapodásban
rögzítették, hogy a közös céloknak megfelel  hatékony és eredményes tevékenység érdekében
szervezik, oldják meg és hangolják össze az oktatási és nevelési feladatokat.

I. Közoktatás
A Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézmény létszámai:

L= évfolyam létszáma
O= osztály

2010/2011-es tanév
1

  L  /
O

2
 L   /

O

3
L   /

O

4
L   /

O
5

L   /   O
6

L   /   O
7

L   /   O

8
L   /

O Összesen
Bokrosi Ált. Isk. 11 1 12 1 5 9 1 13 1 10 1 9 1 9 1 78 7

magántanuló 0
Ének-Zenei Ált. Isk. 60 2 44 2 55 2 45 2 33 2 34 2 37 2 41 2 349 16

magántanuló 0
Kossuth L. Ált. Isk. 26 1 40 2 57 2 50 2 31 2 39 2 40 2 46 2 329 15

magántanuló 1 1
Piroskavárosi Ált.
Isk. 29 1 53 2 40 2 31 1 27 1 27 1 34 2 25 1 266 11

magántanuló 1 1 1 1 1 5
Gr. Széchenyi Ált.
Isk. 27 1 18 1 22 1 17 1 25 1 23 1 17 1 19 1 168 8

magántanuló 1 4 2 1 8
László Gyula Ált.
Isk. 15 1 16 1 11 1 15 1 12 1 9 1 15 1 16 1 109 8

magántanuló 0
Szent László Ált. Isk. 21 1 29 1 30 2 20 1 15 1 29 1 26 1 19 1 189 9

magántanuló 1 1
Törmörkény I. Ált.
Isk. 15 1 15 1 14 1 10 1 15 1 15 1 16 1 15 1 115 8

magántanuló 0
Összesen 204 9 227 11 234 11 197 10 171 10 186 10 194 11 190 10 1603 82

2011/2012-es tanév
1

L   /
O

2
L   /

O

3
L   /

O

4
L   /

O
5

L   /   O
6

L   /   O
7

L   /   O

8
L   /

O Összesen
Bokrosi Ált. Isk. 8 1 9 1 11 1 6 1 9 1 13 1 8 1 9 1 73 8

magántanuló          1 1
Ének-Zenei Ált. Isk. 50 2 60 2 42 2 55 2 43 2 33 2 33 2 34 2 350 16

magántanuló 0
Piroskavárosi Ált. 51 2 27 1 52 2 42 2 26 1 27 1 26 1 35 2 286 12



L= évfolyam létszáma
O= osztály

A Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye minden tagintézménye az
oktatás és nevelés területén jó színvonalon, eredményesen végezte munkáját a 2010/11-es
tanévben is.
Az intézmény és a tagintézmények, munkaközösségek éves programjaiban kit zött célok,
feladatok, rendezvények teljesültek, melyekre a sokszín ség volt a jellemz . A diákoknak és a
nevel knek is nagy feladatot és örömet okoztak mind az el készít  folyamatok, mind a
lebonyolítások.
Az intézményre vonatkozó pályázatok révén szakmai képzéseken vettek részt a nevel k, valamint
az eszközállomány is fejl dött: a tantermi bútorok megújultak, a fejleszt  eszközök száma n tt, a
legkorszer bb informatikai ellátottsággal büszkélkedhetnek az általános iskolák (TIOP 1.1.1).
Ezek a fejlesztések hozzájárultak a korszer  oktatáshoz, neveléshez. A technikai feltételek eleget
tesznek a 21. század követelményeinek. Remélhet leg a következ  évben is lesznek lehet ségek a
küls  források kihasználására. (Pályázatok: NEFMI rendeletek, IPR rendelet, Útravaló Ösztöndíj
program)

A leglényegesebb változás, hogy a Kossuth Lajos Általános Iskola átadása megtörtént, 2011.
szeptember 1-jét l a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában m ködik mint
Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola, de a kistérség és a város életének részese marad.
A 2011. évre es  gazdasági megszorításokból adódóan csoportösszevonásokkal, óraszámok
csökkentésével a túlórák száma megsz nt, a helyettesítések is más szervezéssel oldódtak meg.

2011. június 30-án lezárult a több éven át tartó DAOP pályázat a Piroskavárosi Általános Iskola
kapcsán. Az ellen rzés során felmerült a tantermek lakkozásának hiánya. A parketták rossz
állapota  miatt  azonban  új  parkettára  kellett  cserélni  a  régit,  ez  a  munkafolyamat  az  szi  szünet
után fejez dött be.
Az Ének-Zenei Általános Iskola udvarán a balesetveszélyes színpadot elbontották. A régi támfal
elbontása és ezen udvari rész korszer  helyreállítása van még hátra.
A Bokrosi Általános Iskola udvara és udvari eszközei a nyár folyamán újultak meg, és elkészült a
bejárat új szélfogója is a MARS Magyarország Kft, a szül k és a pedagógusok összefogásával.
A Gr. Széchenyi István Általános Iskolában a kert 2010 áprilisától megújult, illetve újra éledt. A
nyár folyamán a tanítók, tanárok kidolgozták az iskolakert programot, amely a 2011/12-es

Isk.
magántanuló 2  1 1    1 1 6

Gr. Széchenyi Ált.
Isk. - - 26 1 14 1 20 1 19 1 22 1 19 1 17 1 137 7

magántanuló 1 4 2 1 8
László Gyula Ált.
Isk. 14 1 16 1 19 1 10 1 13 1 13 1 10 1 16 1 111 8

magántanuló 0

Szent László Ált. Isk. 21 1 19 1 26 1 31  2 20 1 13 1 28 1 25 1 183 9
magántanuló 1 1

Törmörkény I. Ált.
Isk. 14 1 13 1 16 1 13 1 11 1 14 1 14 1 14 1 109 8

magántanuló 0
Összesen 158 8 170 8 180 9 197 10 177 10 141 8 135 8 150 9 1249 68



tanévben az alsó tagozatosoknál és az 5-6. évfolyamon a természetismeret tantárgy keretében
bevezetésre került. Ez a kezdeményezés még elég ritka az egész országban tekintetében is.
Különlegessége, hogy a szül k is aktív részesei lehetnek a programnak, amellyel el segíthet  a
feln ttek munkába visszavezetése.
Az  Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálat  m ködése  kiterjedt  a  kistérség  összes  iskolájára  és
óvodájára. Az ellátott órák száma 2011. januártól az összevonások miatt csökkent. A tanévben az
ellátásba bevont gyógypedagógusok és logopédusok száma n tt.
A Galli János Alapfokú M vészetoktatási Intézmény hangszerállománya pályázat révén b vült. A

vészetoktatás jó színvonalát mutatja, hogy a tanulólétszám nem csökkent (térítési- vagy
tandíjkötelezettség ellenére), kisebb emelkedés tapasztalható.
Az átmeneti otthon ellátása is biztosítva volt, ezzel kapcsolatosan szervezeti átalakítás történt,
2011. április 1-jén a Gyermekek Átmeneti Otthona a szociális ágazatba került. E területen szintén
megvalósult a kit zött cél, ami az átmeneti otthon segítségnyújtási lehet ségének szélesebb kör
megismertetése volt.

Intézmény pályázatai 2010/2011-es tanévben: Útravaló Ösztöndíj; intézmények, teljesítmény
motiváció, esélyegyenl ségi: képesség kibontakoztató IPR, esélyegyenl ségi: szakszolgálat
mentorálási feladat támogatása, eszközfejlesztés.
Az oktatás területén kistérségi, megyei, országos versenyek is mind számban, mind helyezésekben
is szép eredményeket mutatnak. A tantárgyi versenyek mellett a m vészeti ágakban is újra részt
vett az intézmény.

 A Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézmény szoros kapcsolatot ápol más
intézményekkel is, a Csemegi Könyvtár és M vel dési Ház TÁMOP pályázataiban is sok kolléga
és tanuló vett részt.

A Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye 2010/2011-es tanévének teljes
beszámolója a www.csongrad.hu/iskolak honlapon megtekinthet .

Az intézmény a 2011/12-es tanévet id ben, az áttanítások ütemezett szervezésével
zökken mentesen kezdte el. A szakszolgálat által biztosított órák egyeztetésre kerültek a kistérségi
iskolák igazgatóival. Csoportmegsz nések a napközis csoportok számában jelentkeztek, az
osztályösszevonás pedig tantárgyi szinten valósult meg.
A tanév kezdetén átvizsgálásra kerültek a gázfogyasztást mér  eszközök kapacitásai is a költségek
csökkentése érdekében. A szemétszállítási szerz dések is megújításra kerültek.
Ebben a tanévben is tovább folytatjuk az IPR, Útravaló pályázatokat, melyekr lr l már pozitív
visszajelzést kaptunk.
Szakmai munkánk fejlesztése érdekében az szi továbbképzés során az új informatikai eszközök
(TIOP 1.1.1) használatának jó példáit mutatták be a kollégák. A bemutató órák szervezését a
kistérségi munkaközösségek irányították.

http://www.csongrad.hu/iskolak


II. Nevelés

A Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája létszámai:

2010/2011-es nevelési év

Tagintézmény Gyermeklétszám Csoportszám

Csanytelek 104 4
Felgy 26 1
Tömörkény 56 2
Összesen: 186 7

2011/2012-es nevelési év

Tagintézmény Gyermeklétszám Csoportszám

Csanytelek 101 4
Felgy 27 1
Tömörkény 54 2
Összesen: 182 7

Az évben az intézmény több pályázat beadásával tudott élni. A tagintézményi átjárhatóságból
adódóan olyan módszereket, eljárásokat tudnak cserélni a tagintézmények, amelyek a gyermekek
nevelését hatékonyabbá és a családok mindennapjait élményszer bbé tették.
A tömörkényi és a csanyteleki Tagintézményben az IPR program megvalósításával a
felzárkóztatás, tehetséggondozás megvalósult, illetve mindezeket el segít  tárgyi eszközök
beszerzése megtörtént az intézményi és a gyermekek otthoni használatára.
Az intézmény programjában kiemelt nevelési területként jelenik meg az egészséges életmód,
életvitel kialakítása; környezetünk védelmének, szeretetének megalapozása és az anyanyelvi
nevelés. Ennek érdekében a nyertes pályázatok is kapcsolódnak a kiemelt nevelési területekhez:

„CS.O.K. …Király! – Egészséges nemzedékért”
„Együtt tegyük szebbé környezetünket”
„Népi játékok fesztiválja”

Rendszeres bemutató foglalkozások tartásával és elemzésével az óvón k gy jtöttek egymás
módszeranyagából, amit szívesen használnak fel saját csoportjaikban a gyermekek
kommunikációs képességbeli problémáinak megoldásához. Környezetünk védelme érdekében is
az egész év során sokat tett az intézmény. A gyermekek életkori sajátosságához mérten
ünnepelték meg a jeles napokat (Földnapja, Víznapja, Takarítási Világnap).
A tagintézmények hagyományos rendezvényei, magas színvonalú szervez  és szakmai munka
eredményeként történtek. ( Gyermeknap, Farsang, Télbúcsúztató, Anyák Napi ünnepségek,
Évzáró, Ballagás, Apák Napja, Nagyszül s délután )
Az „Ovi- Zsaru” programba is bekapcsolódott az intézmény, a gyermekek biztonságérzetének
er sítése, a KRESZ szabályainak elsajátítása a cél a Csongrádi Rend rkapitányság segítségével.
A csongrádi uszodát csupán a csanyteleki óvoda gyermekei vehették igénybe, a jöv
szempontjából a pályázati lehet ségeket keresni kell, hogy a többi településen él  gyermekek is
igénybe vehesse az úszásoktatást.

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógiai, logopédiai segítséget adott az egész év



folyamán. A sajátos nevelési igény  gyermekek számára a fejleszt  órák megtartását
gyógypedagógiai asszisztens is segítette a csanyteleki tagintézményben. Az ellátott gyermekek
száma egyre n .

A nevelés-oktatás szempontjából az is lényeges, hogy mindhárom tagintézmény folyamatosan
vállalja a 2,5 éves gyermekek óvodáztatását.

Az együttnevelés szempontjából nagyon fontos, hogy a szül ket, esetenként a nagyszül ket is
aktívan bevonják a munkába azért, hogy részeseivé váljanak a programoknak. Ez a törekvés
példamutatóan valósul meg a tagintézményekben.

A Társulási Tanács 65/2011. (X. 26.) számú határozatával elfogadta a Csongrádi Kistérség
Esélyegyenl ségi Helyzetelemzését és Programját, valamint készül a Csongrádi Kistérség
Közoktatási Esélyegyenl ségi Terve. Ezek a dokumentumok is jelölnek ki feladatokat a jöv re
nézve, melyeknek megvalósítása lesz a cél. Ugyanakkor nagyon nehéz -f leg az általános iskolák
esetében- a tervezés a jelenleg még bizonytalan törvényi keretek miatt.



A TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÁLTAL 2011-BEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

A Társulás a tagok által átruházott feladatokat látja el, törvény számára kötelez  feladatellátást
nem írhat el . Az átruházott feladatokhoz azonban a központi költségvetés továbbra is az alábbi
feltételek teljesítése esetén biztosít kiegészít  támogatásokat, legalább három közszolgáltatási
feladatot ellát, melyek közül

- egy feladat közoktatási intézményi és szakszolgálati,
- második feladatként a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekek átmeneti

gondozási, gyermekjóléti alapellátási, illetve egészségügyi feladatok közül legalább egy
feladat,

- további egy feladat – a területfejlesztési feladatok közül – ha az el  pontból a Társulás
csak egy feladatot vállalt.

A kistérségi támogatás további feltétele a részvételi arány megléte (50-60 %-os szabály), a
feladatellátáshoz szükséges m ködési engedélyek megléte, január 1-jén induló szolgáltatás esetén
január 31-ig, az egyes feladatellátáshoz kapcsolódó kiegészít  szabályok betartása (tanulólétszám,
tanulók részvétele az el írt pedagógiai szakszolgálatokban, az ágazati törvényekben rögzített
feltételek teljesítése).
A kistérségi kiegészít  támogatások a költségvetési törvényjavaslat 8. sz. melléklet III. fejezetében
megjelöltek szerint jelent sen nem változnak.

A társulás fenntartásában lév  szociális, közoktatási és gyermekvédelmi intézmények
alapnormatívái igénylésének feltételei megegyeznek a települési önkormányzatok ilyen jelleg
kötelezettségeivel.

1. Tájékoztatás a 2011. évi gazdálkodás háromnegyed éves helyzetér l
A Társulás intézményei m köd képessége az önkormányzati átadott pénzeszközökkel együtt
2011. évben biztosított volt. Az év közben jelentkez  intézményi m ködési pót-el irányzati
igényeket és egyes fejlesztési feladatok öner  fedezetét a Társulás pótel irányzattal biztosította,
azok jogosságának megvizsgálását, illetve az érintett önkormányzat döntését követ en.

Év közben a kifizetések folyamatosan teljesültek az érintettek együttm ködése mellett. Egyes
intézményeknél likviditási problémák is jelentkeztek, melyhez az érintett önkormányzat segítsége
vált szükségessé. Ennek ellenére el fordul, hogy egyes intézményeknél a havi kiadások
túlteljesülése, illetve a bevételek elmaradása miatt lejárt fizetési határidej  számlák folyamatosan
vannak.

A bevételek összege 1.176.851 eFt, a teljesítése a módosított el irányzathoz viszonyítva 77,87 %.
A kiadás 1.107.771 eFt volt, mely 73,27 %-os teljesítésnek felel meg (a módosított el irányzatra
vetítve).

2. Rövid szakmai, pénzügyi értékelések

- Piroskavárosi Id sek Otthona
Az intézményi összbevétel 60.705eFt (75,41 %) , ezen belül a saját bevételek 29.212eFt (77,32 %),
átvett pénzeszköz 1.373 eFt (393,41 %), támogatás 30.120eFt (70,09 %). Jelent sebb saját és
átvett bevételek: térítési díjak, intézményi normatíva.

Az intézmény kiadása 58.146 eFt (72,23 %). Ezen belül a személyi juttatás 26.634 eFt (77,12 %),
járulékai 6786 eFt (74,17 %), dologi kiadás 24.591 eFt (69,28 %), beruházás felújítás 135 eFt,



Az intézmény költségvetési szervként m ködik, részben önálló gazdálkodású jogkör  szervként.
Az intézményben a személyi feltételek biztosítottak, a szakmai jogszabályban el írtaknak
megfelel.
Az intézmény kihasználtsága folyamatosan 100%-os, a várakozók létszáma jelenleg 28 f .

- Szociális Ellátások Intézménye
Az intézmény összbevétele 209.362 eFt (82.60%) ebb l saját bevétel 29 212 e Ft 77,32 %, átvett
21.853 eFt (80,53%), önkormányzattól átvett 13.102 e Ft (576,17%) támogatás 108.888 eFt
(73,14%).
Saját bevétele a gondozottak által fizetett térítési díj átvett pénzeszköz pályázaton nyert összeg,
valamint a közhasznú foglalkoztatásra önkormányzattól átvett pénz.
Kiadás: 201.102 eFt (79,34%) ebb l személyi juttatás 93 008 eFt (77,37%) járulék 23 351 eFt
(74,52.%), dologi kiadás 77 559 eFt (84,11%), pénzeszköz átadás 5 706eFt (67,54%) beruházás-
felújítás 1 366 eFt (112,80.%).

- Remény Szociális Alapszolgáltató
Az Intézmény 2011. évi költségvetésének bevételi, illetve kiadási f összege módosított
el irányzatként: 56.956 e Ft.
Az intézményi összbevétel 43.789 eFt (76,23%) , ezen belül a saját bevételek 12.903 eFt (72,9%),
átvett pénzeszköz 25.793 eFt (76,22%), önkormányzati kiegészít  támogatás és egyéb támogatás
érték  bevétel 4.415eFt (191,78%). Jelent sebb saját és átvett bevételek: áfa illetve kamat bevétel
678 eFt (90,4 %).

A bevételek id ben, folyamatosan, az el irányzatokhoz viszonyítottan arányosan teljesültek,
biztosítva az intézmény mindenkori likviditásának fenntartását.
A kiegészít  önkormányzati támogatás utalását Csanytelek község Önkormányzata folyamatosan
biztosította, így az intézménynek évközi likviditási gondjai nem voltak.
A nappali ellátás és a bentlakásos id sek otthona, illetve a szociális étkeztetést igénybe vev k
meghatározott létszámnormái el reláthatólag tarthatóak.
Telt házzal m ködik az intézmény. Egyre jellemz bb, hogy a nagyobb ápolási-gondozási igény
ellátottak nyernek felvételt, ezáltal lényegesen megn  az ápolásra fordított id .

Az intézmény kiadása 43.677eFt (76,03%). Ezen belül a személyi juttatás 23.799eFt (75,55%),
járulékai 6.297eFt (75,24%), dologi kiadás 13.338eFt (76,79%), beruházás felújítás 0 eFt (0%).
Jelent sebb kiadási tételek: egyéb folyó kiadások 109 eFt (155,7 %) m ködési célú támogatás
érték  kiadás: 134 eFt (100%)
Az intézmény 2011. harmadik negyedévében is folyamatosan teljesíteni tudta vállalt
kötelezettségeit, m ködése biztosított volt. Az eddig is elvárt és betartott takarékos gazdálkodási
szemléletet továbbra is szigorúan fenn kell tartani.
Az intézményben közbeszerzési eljárás lefolytatása nem történt, jelent sebb beruházási, felújítási,
karbantartási munkálatokat 2011. harmadik negyedévében nem végeztek.
Az intézményben foglalkoztatott szakmai dolgozók létszáma: 20 f .
2011. november 15-i dátummal lejárt esedékesség  kifizetetlen szállítói állomány 196.780.-Ft volt.
A vev állomány 2011. szeptember 30-i dátummal: 134.498.- Ft.

- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon
Az  intézményi  összbevétel  75  712  eFt  (72  %),  ezen  belül  a  saját  bevételek  34  584  eFt  (78  %),
átvett  pénzeszköz  1  036  eFt  (100  %),  támogatás  35  795  eFt  (65  %).  Jelent sebb  saját  és  átvett
bevételek: térítési díjak 28485 eFt, vendégétkeztetés 5 805 eFt, nyári gyermekétkeztetés: 1 036
eFt.



A bevételi el irányzatok az id arányoshoz képest nem lettek teljesítve. A lemaradás els sorban a
támogatásból adódik, a saját bevételek soron az id arányosnál jobban lett teljesítve.
Az intézmény kiadása 75 416 eFt (72 %). Ezen belül a személyi juttatás 26 880 eFt (70 %),
járulékai 7 177 eFt (67 %), dologi kiadás 41 140 eFt (74 %), beruházás, felújítás nem volt.
Jelent sebb kiadási tételek: készletbeszerzések 24 076 eFt, szolgáltatások 9 383 eFt, egyéb dologi
kiadások 7 681 eFt.
A kiadási el irányzatok a bevételi el irányzatokkal szinkronban teljesültek. Sajnos a fizetési
határid ket nagyon sok esetben nem tudták tartani.
A végleges m ködési engedély megszerzése érdekében 2 f vel kellett növelni a gondozói
létszámot, amit végül sikerült ezután megszerezni.
A kifizetetlen számlaállomány 2011. 10. 15.-vel van kimutatva.

- Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézmény

Csongrádi Iskolák
Az intézmény összbevétele 400 095 eFt (75.01%) ezen belül saját bevétel 20 077 eFt (77,39.%),
átvett pénzeszköz 13 774 eFt (98,79%), önkormányzattól átvett pénzeszköz 78 612 e Ft (68,31%),
támogatás 287 632 eFt (76 %).
Az intézmény összkiadása 398 343 eFt (74,68 %), ezen belül személyi juttatás 264 520 eFt (76,92
%) járulékai 70 193 eFt (76,60 %) dologi kiadás 62 244 eFt (81,56%), beruházás, felújítás 885 eFt
(100%), pénzeszközátadás 422 eFt (2,05 %).

László Gyula Általános Iskola, Felgy
Az intézmény összbevétele 42547 eFt (67,19%), ezen belül saját bevétel 1701 eFt (52,70%),
Átvett pénzeszköz 8285eFt (50,19.%) támogatás 31.672 eFt (78,27%).
Kiadások:
Az intézmény kiadása 43.106 eFt (68,07 %) ezen belül személyi juttatás 26.520 eFt (74,80%)
járulék 6940 eFt (75,36%) dologi kiadás 4.866  eFt (40,68%) pénzeszköz átadás 4780 eFt
(71,33%).

Szent László Általános Iskola, Csanytelek
Az intézmény összbevétele 71.261 eFt (71,98 %) ezen belül saját bevétel tény 2.332. eFt (49,51
%) átvett pénzeszköz 20.683.eFt (78,72 %) támogatás 46.215 eFt (75,15 %).
Az intézmény kiadása 67.122 eFt (67,80 %) ezen belül személyi juttatás 32.442 eFt (74,64%)
járulék 8.436 eFt (75,07 %) dologi kiadás 18.496 eFt (54,85%), pénzeszközátadás 7.748 eFt (73,27
%).
A személyi juttatás, járulék kifizetés id arányos, a dologi kifizetések és a pénzeszközátadás
teljesítése jelent s lemaradást mutat, melynek oka a saját bevételek elmaradása.

Tömörkény István Általános Iskola, Tömörkény
Az intézmény összbevétele 44.532 eFt (75,40 %) ezen belül saját bevétel 1.289 eFt (53,87 %)
átvett pénzeszköz 15.120 és egyéb átvett 944 eFt (74,33%) támogatás 27.179 eFt (76,20 %).
Az intézmény összkiadása 43.998eFt (74,49 %) ezen belül személyi juttatás 25.565 eFt (72,38 %),
járulék 6.669 eFt (73,18%) dologi kiadások 8.553 eFt (101,76%) pénzeszköz átadás 3.181 eFt
(51,44.%).

- Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája

Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda



Az intézmény összbevétele 36.302 eFt (73,31%) ezen belül saját bevétel 934 eFt (55,30%) átvett
pénzeszköz 7154eFt és egyéb átvett 2.531 (69,31%) támogatás 25.683 eFt (74,86 %).
Kiadások:
Az intézmény összkiadása 35.370 eFt (71,42 %) ezen belül személyi juttatás 21.074 eFt (75,94%)
járulék 5.563 eFt (76,71 %), dologi kiadás 8.733 eFt (60,99 %) beruházás  0 eFt.
Az intézmény a kiadási el irányzatát id arányosan teljesítette.

Tömörkény István Napközi Otthonos Óvoda
Az intézmény összbevétele 14.312 eFt (72,94 %) ebb l saját bevétel 213 eFt (44,75 %), átvett
pénzeszköz 560 eFt,és egyéb átvett 560 e Ft támogatás 12.578 eFt 51,47 %-os.
Összkiadás 13.207 eFt (71,73 %) ebb l személyi juttatás 8.943 eFt (77,04.%), járulék 2.258 eFt
(74,60 %) dologi kiadás 2.440 eFt (55,63 %) pénzeszköz átadás 434 eFt (72,33 %).

Felgy i Napközi Otthonos Óvoda
Az intézmény összbevétele 11.761 eFt ( 90,02%) ebb l saját bevétel 825 eFt (85,23%), átvett
pénzeszköz 3.425 eFt, támogatás 7.511 eFt (78,69 %).
Összkiadás 12.747 eFt (97,57 %) ebb l személyi juttatás 5.860 eFt (99,97.%) járulék 1.674eFt
(107,24%) dologi kiadás 2.814 eFt (162,75 %), pénzeszköz átadás 2.249 eFt (59,77 %), beruházás
150 e Ft.

- Munkaszervezet
A Munkaszervezet az intézmények m ködésével kapcsolatos fenntartói, valamint a m ködési és
fejlesztési pályázatok elkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat végezte. A
kapcsolódó egyeztetési, szakmai el készít  munka a Tanács döntései és a napi igény szerint
történt.
Az intézmény összbevétele 805 539 eFt (77,82 %) ebb l saját bevétel 2 448 eFt (94,96 %), átvett
pénzeszköz 117 840 eFt (82,14 %), támogatás 681 104eFt (79,67%), mely összegb l az
intézményfinanszírozás 639.066 e Ft
Összkiadás 114 669 eFt (64,42 %) ebb l személyi juttatás 9 946 eFt, járulék 2 423eFt dologi
kiadás  37 596 eFt (75,09%), pénzeszköz átadás  5 551 eFt (190,43%), beruházások 59.153 e Ft
(52,99 %).

MINISZTÉRIUMOKKAL, KÖZSÉGEKKEL, INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ SZAKMAI KAPCSOLAT

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása folyamatos szakmai kapcsolatot tart a kistérség
Polgármesteri Hivatalaival, intézményeivel és a munkáját segít  minisztériumokkal, egyéb
regionális szervezetekkel. A m ködési rendszer feladatainak a törvényeknek és a helyi
sajátosságoknak megfelel bb operatív lebonyolítás érdekében gyakoriak a megkeresések az egyes
szakminisztériumokhoz állásfoglalás és tájékoztatás kérés vonatkozásában. Jó az együttm ködés a
szakhatóságokkal is.
Mivel a központi pályázatok egyre nagyobb lehet séget biztosítanak erre, a Társulás szinte
folyamatos pályázati tevékenységet folytat. Adott tervezési folyamatokba a pályázatoktól is
függ en, az egyes helyi intézmények is bevonásra kerülnek.
A pályázati tevékenység ellátása jelent sen megnövelte a Munkaszervezet által ellátott feladatok
körét a projektmenedzsment, elszámolások, közbeszerzések, szerz déskötések, könyvelés és
vagyongazdálkodás terén.



Tisztelt Képvisel -testület!

Indítványozom a Tisztelt képvisel -testületnek a beszámoló megvitatását és a csatolt határozati javaslattal
együtt tudomásul vételét.

Csongrád, 2011. december 8.

Tisztelettel:

Forgó Henrik
polgármester

…/2011. (XII…) Ökt határozat

Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2011. évr l szóló beszámoló tudomásul vétele

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2011. évr l
szóló beszámolóját megtárgyalta, azt változtatás nélkül tudomásul vette és javasolja a Csongrádi
Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának annak változtatás nélküli elfogadását.

Határozatról értesítést kap:
-  Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke (Csongrád)
-  Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tagjai
-  Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
-  Forgó Henrik polgármester
-  Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
-  Irattár


