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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
2012. júliusi ülésére

Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása tevékenységér 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.

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) évente két alkalommal számol be a
tevékenységér l a Csongrádi Kistérséget alkotó települési önkormányzatoknak.
A Társulás el  beszámolóját a  Képvisel -testület a 2011. december 16. napján tartott  ülésén tárgyalta
és a 96/2011. (XII. 15.) Ökt határozatával tudomásul vette.

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkori
polgármesterei.
A Társulás szervei a Társulás Tanácsai, a Társulás elnöke, elnökhelyettese, Társulás  bizottsága(i), a
Társulási Tanács irányító és stratégiai munkáját el készít  Jegyz i Kollégium, valamint a Társulás
Munkaszervezete. A Társulási Tanács egyben Fejlesztési Tanács szervként is m ködött 2011. évben, „A
területfejlesztésr l és területrendezésr l” szóló 1996. évi XXI. törvény alapján.

FEJLESZTÉSI TANÁCS

A Fejlesztési Tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése
érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok
területfejlesztési társulásai és a kistérség területén m köd  gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit.
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Fejlesztési Tanácsa Szervezeti M ködési Szabályzatában
rögzíti, hogy évente legalább 4 ülést tart, mely a vállaltaknak megfelel en a Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Tanácsának és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Fejlesztési Tanácsa ülésének
egyidej  megtartásával megvalósult 2011. évben.

„A területfejlesztéssel és területrendezéssel összefügg  egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi
CXCVIII. törvény értelmében alapvet en megváltozott a területfejlesztés intézményrendszere. 2012.
január 1-jét l hatályba lép  rendelkezések szerint megsz ntek a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei
területfejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács is.
A kistérségi fejlesztési tanácsok jogutódjai a többcélú kistérségi társulások lettek.
Ezek alapján a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Fejlesztési Tanácsa is megsz nt 2012. január 01.
napjával.
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A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsai 2011. évben 20 alkalommal üléseztek (16 Társulási
Tanács ülés, 4 Fejlesztési Tanács ülés), 18 alkalommal nyílt és 2 alkalommal zárt ülés került megtartásra. A
Tanácsok összesen 89 határozatot (78 határozat Társulási Tanács,11 határozat Fejlesztési Tanács) hoztak.

Gyovai Gáspár, Csongrád Város Alpolgármestere és Dr. Koncz József, Csongrád Város Rend rkapitánya
állandó meghívottjai a társulási üléseknek.

A Társulás pénzügyi bizottságot hozott létre a társulás tevékenysége, gazdálkodása ellen rzésére, valamint
a közoktatási és nevelési intézmények fenntartójaként, oktatási bizottságot. A pénzügyi és oktatási
bizottság tagjai a Csongrádi Kistérség községi polgármesterei, valamint küls s, de szavazati joggal
rendelkez  tagjai a pénzügyi bizottságban Dr. Héjja István, és az oktatási bizottságban Bartókné Vincze
Zsuzsanna. A Társulás Pénzügyi és Oktatási bizottsága 2011. évben is folytatta a munkáját.

A Társulási Tanács és a Fejlesztési Tanács feladatainak végrehajtását és döntéseinek el készítését,
intézményfenntartói és fejlesztési feladatokat a Társulás Tanácsa költségvetési szervként létrehozott,
elkülönült munkaszervezete, valamint a csongrádi Polgármesteri Hivatal munkatársai látják el, szükség
szerint a Társulás részére, megállapodás alapján.
A Társulást független könyvvizsgáló ellen rzi.

2011. ÉVI FELADATELLÁTÁS

SZOCIÁLIS FELADATOK

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

I. A Társulás által fenntartott szociális intézményrendszer bemutatása

1. Szociális Ellátások Intézménye (Székhely: 6640 Csongrád, Vasút u. 92.)

Az intézmény keretében m ködtetett ellátások:
Szociális alapellátások:

- tanyagondnoki szolgáltatás
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- családsegítés
- jelz rendszeres házi

segítségnyújtás
- támogató szolgálat
- pszichiátriai betegek közösségi

ellátása
- szenvedélybetegek közösségi

ellátása
- id sek, demens személyek

nappali ellátása
- fogyatékos személyek

nappali ellátása
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Gyermekjóléti alapellátás:
gyermekjóléti szolgáltatás és 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
- id sek nappali ellátása
- házi segítségnyújtás

Szakosított ellátások: ápolást-gondozást nyújtó intézmény

II. Finanszírozás alapján m ködtetett ellátások:

2009. január 01. napjától 2011. december 31. napjáig állami támogatásban részesült a támogató szolgáltatás
és a pszichiátriai betegek közösségi ellátása. Támogató szolgálat 2011. évre m ködtetésére 8.220.000,-Ft,
közösségi ellátások 2011. évre m ködtetésére 8.750.000,-Ft állami támogatás állt az intézmény
rendelkezésére.

2010. január 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. Jelz rendszeres házi
segítségnyújtás vonatkozásában 2011. évre 100 készülék m ködtetésére 4.000.000,-Ft, 2012. évre 100 db
készülékre 2.967.900,-Ft a megítélt állami támogatás.

2012. január 01. napjától 2014. december 31. napjáig állami támogatásban részesül a támogató szolgáltatás,
a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátása.
Finanszírozási szerz dések alapján 2012. évre az intézmény rendelkezésére áll:

- támogató szolgáltatás m ködtetésére 3250 feladategység vonatkozásában 8.545.500,-Ft,
- pszichiátriai betegek közösségi ellátás m ködtetésére 40 f  vonatkozásában 8.000.000,-Ft,
- szenvedélybetegek közösségi ellátása m ködtetésére 40 f  vonatkozásában 8.000.000,-Ft.

III. A szolgáltatások, illetve m ködési engedélyek változásai:

- 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. Az id sek otthona vonatkozásában 2 emelt szint  fér hely visszamin sítése valósult
meg 2012. év els  felében, így a szolgáltatás 49 fér hellyel rendelkezik, melyb l 5 f  emelt szint
ellátást biztosít.

- A Szociális Ellátások Intézménye által m ködtetett Gr. Apponyi u. 5. sz. alatti ingatlan
akadálymentesítése részben pályázati forrásból, részben az intézmény költségvetése terhére
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megvalósult, így az itt m köd  id sek és demens személyek nappali ellátása határozatlan idej
ködési engedéllyel rendelkezik 2011.12.19. napjától.

- A Szociális Ellátások Intézménye által biztosított szolgáltatások 2011-2012. években b vültek a
gyermekek átmeneti gondozása, a szenvedélybetegek közösségi ellátása és a demens személyek
nappali ellátásai által. A fogyatékos személyek nappali ellátása tekintetében 24 f l 32 f re
változott az ellátotti létszám a megnövekv  igények miatt. A tanyagondnoki szolgálatok
vonatkozásában 1 gépjárm  cseréje valósult meg a beszámolási id szakban.

- 2012. évben a „Szociális Ellátások Intézménye új telephelyének, III. sz. Id sek Klubjának
kialakítása a bokrosi városrészben” cím , DAOP-4.1.3/A-11-2012-0016 jel  pályázat 48 030 825
Ft összegben támogatásban részesült. A kivitelezés várhatóan 2012-2013 években valósulhat meg.

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,
- 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 pályázati lehet ségek bemutatása:

Az akadálymentesítés, illetve a hiányzó tárgyi feltételek megteremtése lenne a megoldás a m ködési
engedélyek határozatlan id re történ  módosítására, mely várhatóan 2012. évben megvalósulhat az alábbi
pályázatok által:

- 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
pályázat került benyújtásra. „A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ellátási színvonalának
fejlesztése telephely integráció és racionalizáció által, a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások min ségi feltételeinek javítása érdekében” cím , DAOP-4.1.3/A-11-2012-0032 jel
pályázat 49 999 440 Ft összeg  támogatást nyert. A pályázat kivitelezése által a Remény Szociális
Alapszolgáltató Központ által biztosított szolgáltatások m ködési engedélyének határozatlan id re
történ  módosítása megvalósulhat.

- 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  pályázat benyújtásra került 2012.01.09. napján. „A Gondozási Központ Rózsafüzér
Szociális Otthon infrastrukturális fejlesztése a m ködési feltételek biztosításáért” cím , DAOP-
4.1.3/A-11-2012-0040 jel  pályázat elutasításra került, a kifogás elbírálása folyamatban van.

- A Társulás fenntartásában lév  ápolás-gondozást nyújtó szociális intézmények tárgyi feltételeinek
javítása érdekében pályázat került benyújtásra 2012.02.10. napján a „2012. évi pályázat az állami és
nem állami fenntartású ápolás-gondozást nyújtó bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek
javítását szolgáló állami támogatásra” kiírt pályázati felhívás keretében. A pályázat által 58 db ágy
és 61 db matrac beszerzése valósulhat meg. A pályázat elbírálása folyamatban van.

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. A megnyert pályázatok miatt az intézményekben a tárgyi feltételek javultak,
ezáltal az ellátás színvonala is emelkedett.
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KÖZOKTATÁSI, -NEVELÉSI FELADATOK

A Társulás a csongrádi kistérség településeinek közoktatási intézményeinek a települések általános
iskoláinak vonatkozásában 2007. augusztus 1-jét l fenntartói jogokat gyakorol.
Lényeges változás az el  évekhez viszonyítva, hogy a Kossuth Lajos Általános Iskola 2011. szeptember
1-jét l a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásába került, mint Nagyboldogasszony Katolikus Általános
Iskola.
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 Intézménye minden tagintézménye az oktatás
és nevelés területén jó színvonalon, eredményesen végezte munkáját a 2011. évben is.
Az intézmény és a tagintézmények, munkaközösségek éves programjaiban kit zött célok, feladatok,
rendezvények teljesültek, melyekre a sokszín ség volt a jellemz . Az intézményre vonatkozó pályázatok
révén szakmai képzéseken vettek részt a pedagógusok, 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, a TIOP-1.1.1-07/-2008-0404 azonosító számú, „Csongrádi
Kistérség általános Iskoláinak Informatikai Infrastruktúrájának fejlesztése” cím  pályázatnak
köszönhet en. A pályázatnak köszönhet en 92 db komplett multimédiás számítógép, 38 db interaktív
tábla,  38 db notebook,  38 db projektor,  8  db szavazó csomag,  7  db WIFI csomag,  SNI I  (nagyothalló)
csomag (notebook, vezeték nélküli fülhallgató, diktafon), SNI III (gyengén látó) csomag (dokumentum
kamera, notebook, képerny  nagyító szoftver), SNI V (mozgássérült) csomag (notebook, fejegér szett,
speciális ültet  szék) került beszerzése a Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási
Intézménye 8 tagintézménye részére.
A fenti fejlesztések hozzájárultak a korszer  oktatáshoz, neveléshez. A technikai feltételek eleget tesznek a
21. század követelményeinek.
Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat m ködése kiterjedt a kistérség összes iskolájára és óvodájára. Az
ellátott órák száma 2011. januártól az összevonások miatt csökkent, viszont az ellátottak száma
folyamatosan n .
A 2011. évre es  gazdasági megszorításokból adódóan csoportösszevonásokkal, óraszámok
csökkentésével a túlórák száma megsz nt, a helyettesítések is más szervezéssel oldódtak meg.
2011 szén átvizsgálásra kerültek a gázfogyasztást mér  eszközök kapacitásai is a költségek csökkentése
érdekében. A szemétszállítási szerz dések is megújításra kerültek.

II. Nevelés
2011. évben az intézmény több pályázati támogatásban is részesült.
A tömörkényi és a csanyteleki tagintézményben az IPR program megvalósításával a felzárkóztatás,
tehetséggondozás valósult meg, illetve mindezeket el segít  tárgyi eszközök beszerzése megtörtént. Az
egészséges életmódhoz - mely kiemelt nevelési cél - kapcsolódó pályázatok:

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

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.

A Társulási Tanács 65/2011. (X. 26.) számú határozatával elfogadta a Csongrádi Kistérség
Esélyegyenl ségi Helyzetelemzését és Programját, valamint 85/2011. (XII. 21.) számú határozatával
elfogadta a Csongrádi Kistérség Közoktatási Esélyegyenl ségi Tervét. Ezen dokumentumokban foglalt
feladatok megvalósítása folyamatos.
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CSONGRÁDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

I. A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK OPERATÍV LEBONYOLÍTÁSA

- A 2011. évi társulási költségvetési beszámoló füzeteknek az Önkormányzati Minisztérium, illetve a
Magyar Államkincstár felé történ  leadás érdekében az intézmények, a Munkaszervezet, a
Polgármesteri Hivatalok és Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye a zárlati
munkálatokat elvégezték. Ennek keretében a vagyonelemek átvezetését elvégezte a Társulás a
mérlegben, a beruházásokat állományba vettük, aktiváltuk, eszközeinket, forrásainkat számba
vettük, vev -szállítói, valamint egyéb analitikus és f könyvi nyilvántartások egyeztetését
elvégeztük, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást elkészítettük.

- Lefolytattuk a szükséges egyeztetéseket a települési önkormányzatokkal.
- Elkészítettük a 2011. évi költségvetési el irányzatok el írását.

II. A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által ellátandó feladatok körét a többcélú kistérségi társulásokra
vonatkozó törvényben szabályozottak, a vállalt feladatokra vonatkozó megállapodások határozzák meg.  A
vállalt feladatok köre - melyet a Társulási Tanács a települési önkormányzatok Képvisel -testületeivel
együttm ködve többször is áttekintett és jóváhagyott - az ágazati feladatoknál több területen jelen van:
oktatási, egészségügy, szociális sport ágazat területén.  A Társulás feladatait saját költségvetési szerveivel,
intézményeivel, valamint a települési önkormányzatok által fenntartott intézmények által –
megállapodásokban biztosított feltételekkel rögzített módon - látta el, tehát gondoskodott azon feladatok
ellátásáról, melyek törvények, rendeletek által el írtak.

A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratokban kerültek
meghatározásra.

A Társulás a következ  intézményeket m ködtette 2011-ben:

Intézmények számaMegnevezés 2011. január 1.
Szociális alapellátási
feladatok 4 önállóan m köd  és gazdálkodó intézmény

Óvodai ellátás 1 önállóan m köd  és gazdálkodó intézmény

Általános iskolai oktatás, és
vészetoktatás 1 önállóan m köd  és gazdálkodó intézmény

Igazgatási feladatok 1 önállóan m köd  és gazdálkodó intézmény

Összesen 7 önállóan m köd  és gazdálkodó intézmény

A beszámolási id szak alatt szervezeti változás az általános iskolák esetében történt, 2011. szeptember 1-
l a Szeged-Csanádi Egyházmegye m ködteti a volt Kossuth L. Általános Iskola tagintézményt. Csongrád

Város Önkormányzata Képvisel -testületének határozata után a törvényi el írásoknak megfelel en
megtörtént az államháztartáson kívülre történ  feladatátadás. A tagintézmény átadásával kapcsolatos
bevételi és kiadási el irányzatok módosításra kerültek.
A Társulási Tanács döntése alapján 2011. július 1-t l a térségi központi ügyeleti ellátás átadásra került a Dr.
Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft.-nek. A határozatnak megfelel en az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerz dés megsz nt.
A Társuláshoz tartozó intézmények tervezési, és m ködési elvei is hasonlóak, mint az egyes települési
önkormányzatok által fenntartott intézményekben. A gazdálkodás során a folyamatos likviditás biztosítása
érdekében együttm ködtünk a települési önkormányzatokkal. A gazdálkodási intézkedések hozzájárultak
ahhoz, hogy a jóváhagyott el irányzatok biztosítani tudják a gazdálkodás alapfeltételeit, az ellátandó
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feladatok teljesítését. Folyamatosan megoldandó feladatot jelentett a kiadások és a bevételek
összhangjának megteremtése. Megtörtént az állami hozzájárulások kiutalása, a felhalmozási kiadásokhoz
(is) elnyert küls  források, a különféle pályázatokon nyert pénzeszközök, az intézmények saját
kezdeményezés  módosításai, év közben vállalt feladatok finanszírozása. Az eredeti költségvetésben az
ellátottak számának figyelembevételével leigényelt normatívához képest az elszámoláskor 1.033 eFt
visszaigénylésére kerül sor.
Társulási feladatellátás általános értékelése:

2011-ben a társulás intézményeinél az alapvet  feladatellátás, a m köd képesség biztosított volt. Az
intézmények részére, az eredeti költségvetésben tervezetteknek megfelel en, a finanszírozási terv szerinti
összegek kiutalása megtörtént. A hangsúly a társulás által vállalt közszolgálati feladatok kistérségi szint
végrehajtására, valamint a m ködés biztonságát, színvonalát javító beruházási pályázatok el készítésére,
benyújtására, illetve sikerességük esetén a szakszer  lebonyolítására irányult. Az intézmények az
alapfeladatokat ellátták, sajnos többször nehéz anyagi körülmények között. Els sorban az energiaköltségek
emelkedése miatt n ttek a költségeik. A gázszolgáltatásra el irányzott költségek elfogytak, a következ
id szakban a pótlásra forrásokat kellett találni, illetve a beruházások által elérhet  energia
megtakarításokkal maximálisan élni kell. A szakmai területen próbáltak megfelelni a kihívásoknak, a
szakmai eredmények alapján többségében ez sikerült is. A fér helyeik kihasználtsága többnyire megfelel
volt. A költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása többségében megtörtént, jelent sebb
elmaradt feladat nem volt. Az alapvet  feladatellátás az elmúlt év során a következ  pénzeszközök
felhasználásával volt biztosítható az eredeti költségvetésben tervezett forrásokon túlmen en:

- A normatíva a települési önkormányzatok által - a szükséges mértékben történ  -
kiegészítetésével, a zökken mentes m ködés érdekében. Ez a kiegészítés a Társulásnál
érvényesíthet  kiegészít  normatívák következtében alacsonyabb összegben realizálódott, mint a
korábbi években.

- Az - el ekben jelzett pénzügyi fedezet mellett - intézmények számára finanszírozási el legek
biztosításával.

- ködési pályázatok benyújtásával.
ködési és felhalmozási hiánnyal nem számoltunk, hitel felvételére nem volt szükség év közben. Ez

szigorú takarékossági intézkedések megtételével volt biztosítható.

III/A. BEVÉTELEK (1. SZ. MELLÉKLET)

Bevételi források és azok teljesítése

A Társulás összes bevétele 1.651.925 eFt volt, mely a módosított el irányzatra vetítve 98,74 %-os
teljesítésnek felel meg.
Az összbevételen belül a saját bevételek 233.492 eFt-ra (99,58 %), az el  évi pénzmaradvány
felhasználása 21.496 eFt, Társulást megillet  költségvetési támogatás 906.933 eFt-ra (100 %) teljesült.

A bevételek közül a legjelent sebbek:
- intézményi m ködési bevételek áfával 233.492 eFt (99,59. %),
- támogatásérték  m ködési bevétel társadalombiztosítási alapból 14.358 eFt, (93,35 %),
- támogatásérték  m ködési bevétel helyi önkormányzattól 204.304 eFt (98,02. %), elkülönített

állami pénzalapból 8.595 eFt (64 %) fejezeti kezelés  el irányzattól és központi költségvetési
szervt l 38.199 eFt, többcélú társulás támogatása 46.439 eFt (74,18 %) m ködési célú pénzeszköz
átvétel államháztartáson kívülr l 860 eFt (252.94 %),

- felhalmozási bevétel európai uniós programokra és azok társfinanszírozására 125.214 eFt (80,10
%),

- felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól 24.395 eFt.

Európai Uniós támogatások:
- „A csongrádi Piroskavárosi Id sek Otthonának fejlesztése a m ködési feltételek

biztosításáért” cím , TIOP-3.4.2-08/1-2008-0067 azonosító számú pályázat: az elnyert
támogatás összege 49.987.320 Ft, az öner  mértéke 3.190.680 Ft, mely a többletként vállalt
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kivitelezési feladatok miatt növekedett. A projekt teljes kör , szakmai és pénzügyi zárására 2011.
február 18-án került sor.

- A „Piroskavárosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” cím , DAOP-4.2.1/2/2F-2f-
2009-0018 azonosító számú pályázat: a támogatás összege 119.885.313 Ft, az öner  mértéke
13.320.591 Ft, mely a felmerült pótmunkák és többletként vállalt kivitelezési feladatokkal
növekedett. A pályázat lezárult, a pályázatban foglalt tevékenységek megvalósultak. A fenntartási
id szak 5 év.

- A „Csongrádi Kistérség Általános Iskoláinak Informatikai Infrastruktúrájának fejlesztése”
cím , TIOP-1.1.1-07/1-2008-0404 azonosító számú pályázat: a támogatás összege 57.058.180 Ft,
a támogatás intenzitása 100%. A pályázatnak köszönhet en a Csongrádi Kistérség Egyesített
Alapfokú Oktatási Intézménye 8 tagintézménye részére korszer  informatikai eszközök
(multimédiás számítógép, interaktív tábla, notebook, projektor, szavazó csomag, wifi csomag),
valamint speciális eszközök – a sajátos nevelési igény  tanulók részére – kerültek beszerzésre. A
projekt teljes kör  zárására 2012. március 24-én került sor.

Hazai támogatások:
- „Szent László Általános Iskola felújítása” cím  pályázat: a projekt a Belügyminisztérium által

27.615.000Ft támogatásban részesült, az öner  mértéke 3.068.333 Ft, melynek összege a megítélt
alacsonyabb összeg  támogatás, valamint a lefolytatott közbeszerzés miatt növekedett. A
pályázatnak köszönhet en a Szent László Általános Iskola felújítására kerül sor, tet felújítás,

szigetelés és nyílászáró csere által. A kivitelezés folyamatban van, a pályázat Támogatási
Szerz dés szerinti befejezési határideje 2012. június 30.

A Társulás bevételi forrásai, megoszlása: adatok e Ft-ban %-ban

Normatíva Saját, átvett, önk.tám. ÖSSZESEN
Megnevezés

eFt eFt eFt

Eredeti el irányzat 854.340 582.702 1.437.042
Módosított el ir. 906.933 766.063 1.672.996
Tény 906.933 744.992 1.651.925
Teljesítés mód. el ir-hoz % 100 97,25 98,74

Intézményeink a normatív támogatást részben megkapták, a települések a m ködéshez szükséges
pénzeszközöket év közben - a pénzmaradványnál (3. sz. melléklet) részletezett eltéréssel - átutalták.

III/B. KIADÁSOK (2. SZ. MELLÉKLET)

A Társulási szint  összkiadás 1.598.099 eFt-ra teljesült (95.52 %) a módosított el irányzathoz képest.
Az összkiadáson belül a személyi juttatások 737.240 eFt-ra teljesültek (100,09%).
A járulékok 192.944 eFt-os teljesülése 99,71 %-nak felel meg.
A dologi kiadások tényszáma 450.674 eFt (91,99 %). Ellátottak pénzbeli juttatása 363 eFt (149,38 %)
A leírtak együttes hatására a m ködési kiadások 1.483.783 eFt-ra teljesültek (96,98 %)

A felhalmozási kiadások 112.695 eFt-os tényadata 78,84 %-nak felel meg, felújítás (59.680 eFt), beruházási
kiadások (53.015 eFt).

A jelent sebb beruházások felsorolása a bevételeknél megtörtént.

A Társulás konszolidált mérlegének kiadási el irányzatai az alábbiak szerint teljesültek, illetve a 2011.év
teljesítési adatai alapján a kiadások megoszlása az alábbi:
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adatok eFt-ban, %-ban

Megnevezés Személyi
juttatás Járulékok Dologi Átadott

Ellátottak
pénzbeli
juttatása

Beruházás,
Felújítás Összesen

Eredeti el irányzat 722.012 192.347 374.751 36.069 243 111.620 1.437.042
Mód. El irányzat 736.512 193.502 489.893 109.907 243 142.939 1.672.996
Tény 737.240 192.944 450.674 104.183 363 112.695 1.598.099
Teljesítés mód. eir-hoz   % 100,09 99,71 91,99 94,79 149,38 78,84 95,57

IV. INTÉZMÉNYI SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSEK:

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK INTÉZMÉNYE

A Szociális Ellátások Intézményében a szakmai munka színvonala a szakdolgozók tudása és lelkiismeretes
hozzáállása miatt példaérték , továbbképzésük folyamatos.
A vezet k és dolgozók 2011. évben is a szakmai feladatok maradéktalan ellátására törekedtek, igyekeztek a
bevételeiket növelni, a kiadásaikat csökkenteni, a gazdaságos m ködtetést biztosítani.

Forrás 2011. év
Kiadás /e Ft/ 271.691
Bevétel: /e Ft/ 273.866
saját/e Ft/ 87.088
normatív finanszírozás /e Ft/ 152.308
önkormányzati támogatás/e Ft/ 2.802
átvett pénzeszköz, bevétel /e Ft/ 31.668

Dolgozói létszám /f / 71,5

A kiadás 271.691 eFt (99.21 %). Ezen belül személyi kiadás 126.341 eFt (99,99 %), járulék 31.526 eFt
(99,98 %). Dologi kiadás 103.684 eFt (97,84 %). Beruházás, felújítás 1.508 eFt (99,93 %), pénzeszköz
átadás 8.448 eFt (100%), ellátottak pénzbeli juttatása 184 eFt (346,53 %).
A Szociális Ellátások Intézménye 2011. évre vonatkozó költségvetését a vezetés által meghatározott
szempontok szerint, a min ségi szolgáltatás biztosítása és lehet ségeket kihasználva, fejlesztésekkel
hajtotta végre.

 célkit zés, hogy az ellátottak számára szükségleteiknek megfelel , személyre szabott szolgáltatásokat
nyújtsanak, melynek során figyelembe veszik és tiszteletben tartják életkorukat, egészségi állapotukat,
szociális körülményeiket, fizikai képességeiket. Munkájuk során hangsúlyt helyeznek a kliensek emberi és
állampolgári jogainak maradéktalan tiszteletben tartására.
A kötelez en végzend  feladataikon túl vannak önként felvállalt szolgáltatásaik is pl.: személyi szállításnál
és a tanyagondnoki szolgáltatásnál a munkaid n túli munkavégzés, gyógyászati segédeszköz kölcsönzés,
gyermekek korrepetálása, illetve ha szükséges, akkor a pótvizsgára való felkészítés, városi Mikulás
ünnepség megszervezése, kézm ves foglalkozás, táboroztatások, adományok osztása, mely el bbi
rendezvények 2011. évben adományokból kerültek finanszírozásra.
Törekednek a gazdaságos, takarékos költséghatékony üzemeltetésre. Komoly gondot fordítottak a bels
szabályozási rendszerre, melynek célja a törvényi utasítások betartása mellett az ütemezett, szervezett,
hatékony m ködtetés. Az Intézményben kilenc gépjárm vel végeznek folyamatosan ellátást. Az
intézményi költségvetés legnagyobb problémája és egyben gyenge pontja ezeknek az autóknak
költséghatékony m ködtetése. Törekednek a gépjárm vek gazdaságos üzemeltetésére, állapotuk
meg rzésére. A magas javíttatási költségeket nagymértékben befolyásolja a gépjárm vek elhasználtsága a
futott km és az autók kora. Az intézményben minden dolgozó kötelességének érzi a gazdaságos
üzemeltetést.
Mindegyik ellátási területen cél a térítési díj befizetési határid k betartatása, a tartozások csökkentése,
megszüntetése.
A bentlakásos intézményekben egyre több esetben került megfizetésre a teljes intézményi térítési díj.
Az intézmény 2007-óta nem kap önkormányzati támogatást, az állami normatívákból, pályázott
finanszírozási összegekb l, és a személyi térítési díjakból tartja fenn magát.
A 2011.-es évet magas kifizetetlen számlaállománnyal zárták 23.524 e Ft összegben, melynek okát az alábbi
tényez k okozták:
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- ingyenes szolgáltatások,
- 2010. dec.31 szállító 9.314 e Ft
- emelked  rezsiköltségek,
- a kilenc gépjárm  emelked  üzemeltetési, és karbantartási költségei,
- az üzemanyag fogyasztói árának emelkedése,

Kiemelt célként jelenik meg, hogy a jöv ben csökkenteni kell a kifizetetlen számlaállományt.
 A Szociális Ellátások Intézménye vállalt feladatai önkormányzati kötelez  és nem kötelez  feladatokat
tartalmaznak az alábbi bontásban.

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások kötelez  önkormányzati feladatai:
- Id sek nappali ellátása,
- Fogyatékkal él k nappali ellátása,
- Gyermekjóléti Szolgáltatás,
- Szociális étkeztetés,
- Házi segítségnyújtás,
- Családsegítés

Nem kötelez  feladatai: (Szakosított ellátások )
- Id sek Otthona (Gondviselés Háza)
- Id sek Gondozóháza (Átmeneti Ápoló Otthon)
- Gyermekek Átmeneti Otthona
- Tanyagondnoki Szolgáltatás

Pályázat útján finanszírozott szolgáltatások:
- Közösségi Pszichiátriai Szolgáltatás
- Támogató Szolgáltatás
- Jelz rendszeres házi segítségnyújtás

A fenti faladatokat táblázatos formában került összefoglalásra a kiadások és bevételek tükrében.

Feladat
Normatí

va

Saját
bevétel és

átvett
Össz.bevéte

l Kiadás

Kiadás –
bevétel

egyenleg
Gondviselés Háza 25055 24695 49750 49433 317
Ápoló Otthon 27532 27356 55495 46154 9341
GYÁO 8677 549 9226 8867 359
Id sek Klubjai 10715 5294 16009 21927 -5918
FONI 12705 135 12840 9130 3710
Gyermekjólét 8341 53 8394 13716 -5322
Szoc.étkezés 21931 29584 51515 34380 17135
Házi gondozás 14469 1692 16161 18227 -2066
Családsegítés 15098 0 15098 16480 -1382
Tanyagondnokok 10585 98 10683 18408 -7725
Támogató Szolg. 7950 19 7969 8406 -437
Közösségi Pszich. 8750 46 8796 11051 -2255
Jelz rendszeres 3994 190 4184 4142 42
Közcélú fogl. 7507 7507 9238 -1731
Közhaszn.fogl. 239 239 2132 -1893

Összesen: 175802 97457 273866 271691 2175
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A Szociális étkeztetés területén mutatkozó magasabb pozitív egyenleget a kifizetetlen számlaállomány
okozza.
A 2012. évi költségvetés készítése során az alábbi intézkedéseket tette az intézmény:
Szolgáltatásaikban törekszik a törvény adta lehet séget kihasználva az intézményi térítési díjak
megfizettetésére, a hozzátartozók bevonására a térítési díjfizetésbe. Méltányosságot kifejezetten a
rászorulók kaphatnak. Vannak területek ahol - ez idáig 2011-ig ingyenes volt a szolgáltatás-, 2012-t l a
személyi térítési díj megfizetése bevezetésre került (kivéve, amit a törvény nem enged).

PIROSKAVÁROSI I SEK OTTHONA

Az 50 fér helyes id sek otthonában a személyi feltételek biztosítottak a szakmai jogszabálynak
megfelel en. A vezet k és dolgozók 2011. évben is a szakmai feladatok maradéktalan ellátására törekedtek
a bevételek lehetséges növelése, a kiadások csökkentése és a gazdaságos m ködtetés mellett.

Forrás 2011. év
Kiadás /e Ft/ 83.516
Bevétel: /e Ft/ 84.386
saját/e Ft/ 38.302
normatív finanszírozás /e Ft/ 42.952
önkormányzati támogatás/e Ft/ 363
átvett pénzeszköz, bevétel/e Ft/ 2.770

Dolgozói létszám /f / 24

A kiadás 83.516 eFt (99 %). Ezen belül személyi kiadás 36.302 eFt (99 %), járulék 9.175 eFt (94 %).
Dologi  kiadás  36.118  eFt  (100  %).  Beruházás,  felújítás  135eFt  (100  %),  pénzeszköz  átadás  1786  eFt,
(130,93 %) ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt.

Az intézmény m ködési területe: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulását alapító települési
önkormányzatok /Csongrád, Csanytelek, Felgy , Tömörkény/ közigazgatási területe.

Az intézmény céljai:
Piroskavárosi Id sek Otthona szolgáltatásait igénybe vev , gondozásra szoruló ember szükségleteihez
igazodó segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember
egészségi-, szociális és pszichés állapota alapján határozzák meg úgy, hogy az egyén individuális szabadsága
a lehet  legteljesebb mértékben érvényre jusson.
Gondozási szükséglet szerint 4 órán túl történ  gondozás: 50 f
2011. évben elhunyt ellátást igénybevev k száma: 6 f
2011. éven új felvétel: 6 f
Kihasználtság: 100%
Várakozók száma 2011. december 31.-én 27 f
Az  elmúlt  évben  n tt  a  fekv betegek,  és  csökkent  az  önellátók  száma  és  aránya.  A  mozgásukban
nehezített lakók száma megemelkedett.
Az intézményben jelenleg 15 f  demens beteget látnak el, ezért ett l az évt l kezdve még fokozottabb
figyelmet fordítottak mentálisan hanyatló id sekkel való foglalkozásra.
Általában gyengül nek ítélhet  a beköltöz k fizikális és egészségügyi állapota.

Személyi állomány:
Az intézmény összdolgozói létszáma 24 f , ebb l a szakdolgozói állományi létszám 17,5 f , a
szakképzettségi ráta 91,6%.
2011. évben is rendszeresen szerveztek programokat intézményen belül és kívül annak érdekében, hogy a
hétköznapokat változatosabbá tegyék.
2011. év április 1-ig az intézményi térítési díj: 63.300.-Ft/f /hó
2011.év április 1-t l: az intézményi térítési díj: 67.200.-Ft/f /hó
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A Piroskavárosi Id sek Otthona valamennyi munkatársa a szociális szakma iránti elhivatottsággal, az id s
emberekhez méltó tisztelettel, szeretettel, és megbecsüléssel látja el feladatait.

GONDOZÁSI KÖZPONT RÓZSAF ZÉR SZOCIÁLIS OTTHON (TÖMÖRKÉNY)

A 2011. évben fokozottan figyeltek az intézmény költségkímél  m ködtetésére.

Forrás 2011. év
Kiadás /e Ft/ 107.329
Bevétel: /e Ft/ 109.329
saját/e Ft/ 48.475
normatív finanszírozás /e Ft/ 55.904
önkormányzati támogatás/e Ft/ 1.036
átvett pénzeszköz, bevétel/e Ft/ 4.664

Dolgozói létszám /f / 26

A kiadás 107 329 eFt (97,8 %). Ezen belül személyi kiadás 40 927 eFt (100 %), járulék 11 017 eFt (100 %),
dologi kiadás 55 107 eFt (95,9 %), egyéb folyó kiadás 178 eFt (93,7 %), ellátottak pénzbeli juttatása 100
eFt (100 %).
Személyi feltételek: Az intézmény megfelel az 1/2000 (1.7.) SZCSM rendeletben el írt személyi
feltételeknek. Az intézményben biztosították az el írt a szakmai létszámot, így sikerült megszerezni a
bentlakásos intézmény határozatlan id re szóló m ködési engedélyét.
Tárgyi feltételek: a mindennapi munkához szükséges tárgyi feltételeket biztosítottak. Az intézmény a
bentlakásos intézmény korszer sítésére pályázatot nyújtott be 2012-ben, melyet elutasítottak.
A cél a min ségi ellátás további fejlesztése, (hangsúlyozott figyelem a demens gondozottak ellátására) a
munkahelyek megtartása, az épületek felújítása, korszer sítése, energiatakarékos üzemeltetése.

Mentálhigiénés és foglalkoztatási tevékenység:
Az év során az ellátottak, dolgozók megünnepeltek minden nemzeti és hagyományos ünnepet,
megtartották ellátottjaik név és születésnapját, tekintettel voltak egészségi állapotukra, igényeikre, magas
életkorukra. A szervezett programok és foglalkozások mellett a kiegyensúlyozott lelkiállapot megtartásának
fontos feltétele a rendszeres segít  beszélgetés és a csoportos foglalkozások is.

REMÉNY SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (CSANYTELEK)

Forrás 2011. év
Kiadás /e Ft/ 58.790
Bevétel: /e Ft/ 61.354
saját/e Ft/ 21.118
normatív finanszírozás /e Ft/ 35.531
önkormányzati támogatás/e Ft/ 4.365
átvett pénzeszköz, bevétel/e Ft/ 340

Dolgozói létszám /f / 20

A kiadás 58.790 eFt (100 %). Ezen belül személyi kiadás 31.584 eFt (99,95 %), járulék 8.400 eFt (100 %),
dologi kiadás 18.672 eFt (100,09 %), egyéb folyó kiadás 134 eFt (100 %), ellátottak pénzbeli juttatása 0
eFt.
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 problémái nem voltak.
Az intézményben közbeszerzési eljárás lefolytatása nem történt, jelent sebb beruházási, felújítási,
karbantartási munkálatokat 2011-ben nem végeztek.
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Az intézmény szociális alapszolgáltatásokat, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó
szakosított ellátást, ápolást - gondozást nyújtó id sek otthona ellátást m ködtet. 2011. évben az
intézménynél az alapvet  feladatellátás, a m köd képesség biztosított volt.
Az eddigi szolgáltatások biztosítása, fejlesztése, fejl dése, a lakosság tájékoztatása továbbra is alapvet
fontosságú. Ezt jól tükrözi az ellátottak számának növekedése.
A személyi feltételek biztosítottak, a szakmai jogszabálynak megfelel en.
Képzéseken, továbbképzéseken folyamatosan részt vesznek a dolgozók, a házi továbbképzéseket és az
esetmegbeszéléseket szükség szerint, illetve havi rendszerességgel tartják.
Az ápolást, gondozást nyújtó intézményben a kihasználtság folyamatosan 100%-os, a várakozók létszáma
jelenleg 3 f . Az intézmény kiemelt feladata a min ségi szolgáltatás. A munka csak akkor válik teljessé, ha
megteremthetik a mentálhigiénés munka segítségével a testi-lelki-szellemi gondozás egységét. Egyre
jellemz bb, hogy a nagyobb ápolási-gondozási igény  ellátottak nyernek felvételt, ezáltal lényegesen
megn  az ápolásra fordított id .
A klub és a bentlakásos intézmény ideiglenes m ködési engedéllyel rendelkezik 2012. december 31.
napjáig, a tárgyi feltételek hiánya miatt. A m ködési engedélyek határozatlan id re történ  módosítására a
Baross G. u. 2. szám alatti épület komplexum használatba vételével lesz lehet ség, mely épület felújítására
pályázat került benyújtásra a Dél-alföldi Operatív Program keretein belül, mely támogatásban részesült.

CSONGRÁDI KISTÉRSÉG EGYESÍTETT ALAPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYE

Csongrádi tagintézmények:  Bokrosi  Általános  Iskola,  Ének-Zenei  Általános  Iskola,  Kossuth  L.
Általános Iskola, Piroskavárosi Általános Iskola, Gr. Széchenyi István Általános Iskola és Diákotthon,
Galli János Alapfokú M vészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat.
Csanyteleki tagintézmény: Szent László Általános Iskola
Tömörkényi tagintézmény: Tömörkény István Általános Iskola
Felgy i tagintézmény: László Gyula Általános Iskola

1. a bevételek növelése érdekében hozott intézményi döntések
Az intézmény bevételének jelent s részét a m vészetoktatásban a térítési és tandíjak jelentik. A tanulói
létszám az elmúlt évekhez hasonlóan alakul.
Az utóbbi években a tantermek kiadásából nincs jelent s bevétel.

2. kötött el irányzatú pénzeszközök felhasználása
A pedagógiai szakszolgálat normatívája létszám alapján került elszámolásra. A pedagógus szakvizsga,
továbbképzés normatívája az elfogadott továbbképzési terv alapján valósult meg.
A többcélú kistérségi társulásoknak járó normatívák elszámolása létszám alapján történik.

3. A rendelkezésre álló pénzeszközökb l hogyan valósult meg a feladatellátás
A 2011. évben több csoport került néhány órában összevonásra és több napközis csoport sz nt meg. A
napközis csoportok számának csökkenése normatíva csökkenést is jelentett. Az oktatás, fejlesztés és
nevelés magas színvonalát az elhivatott pedagógusok, gyógypedagógusok ebben az évben is biztosították.

4. takarékossági intézkedések a kiadások csökkentése érdekében
Az intézmény a 2011.-es évet magas kifizetetlen számlaállománnyal zárta, melynek összege 2011.
december 31.-én 27.119 eFt, el  év mérleg forduló napján ez az összeg 26.369 e Ft. Eredményként
mondhatjuk el, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben a kifizetetlen számlaállomány minimális
mértékben növekedett.
A takarékossági intézkedések által a dologi kiadások esetében takarékosabb, nagyobb odafigyelést igényl

ködtetés folyt. A gázórák száma és nagysága felülvizsgálatra került, ami révén az órák készen állási díja
csökkent. A termek, tantermek h mérsékletét napi több alkalommal ellen rzik a karbantartók.
A kifizetetlen számlaállomány csökkentésére tett intézkedések:

-  települések egymásnak tartozásának teljes kiegyenlítése.
- dologi költségek a tanév során visszafogásra kerülnek:

telefon számlák, újabb szerz dés, telefon használat sz kítése
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fénymásolási költségek csökkentése
várhatóan újabb gázhasználati szerz dés megkötése

- helyettesítések, túlórák teljes visszafogása.

5. Jelent s szakmai eredmények
A Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye minden tagintézménye az oktatás és
nevelés területén, jó színvonalon végezte munkáját.
Az intézmény és a tagintézmények éves programjaiban kit zött célok, feladatok, rendezvények teljesültek.
2011. szeptember 1-jével átadásra került a volt Kossuth Lajos Általános Iskola az Egyház részére. A
dokumentumok, szervezeti egységek ez alapján átdolgozásra kerültek.
A pályázatok révén a képzések és az eszköz állomány fejl dött, ennek folytatása a jöv ben is fontos.
Intézmény pályázata: Útravaló Ösztöndíj program, Út a középiskolába.
Fenntartói pályázatok mindkét tanévben: esélyegyenl ségi képesség kibontakoztató IPR, szakszolgálat
mentorálási feladat támogatása, eszközfejlesztés. A pályázatok révén a munkatársak mentori díjakat,
kereset kiegészít  juttatásokat kaptak. Emellett az iskolák eszközfejlesztési és saját programjaik is
támogatást kaptak. A képesség kibontakoztató pályázatban minden iskola részt vett. 2011. évben
megvalósult a TIOP 1.1.1-07/1-2008-0404 azonosító számú pályázat, megérkeztek és használatba vették
az infokummunikációs eszközöket.
A fenntartói és az intézményi pályázatok révén sok támogatás került a többcélú közoktatási intézménybe.
Az oktatás területén kistérségi, megyei, országos versenyekre is nagy számban került sor, melyeken szép
eredményeket értek el a diákok és a tantárgyi versenyek mellett a m vészeti ágakban is újra megmutatták
tehetségüket.
Az intézmények ebben a tanévben is a települések, városrészek kulturális központjai voltak, nemzeti
ünnepek kulturális m sorait biztosították.
A sportversenyek tekintetében a Magyar Diáksport Szövetség (www.mdsz.hu) által nyilvántartott megyei
listán az intézmény a 10. helyen áll (a megye összes általános és középiskolája rangsorában). A megyei
diáksport versenyek közül az asztalitenisz és a labdarúgás néhány korosztályos versengését a Kistérségben
rendeztük meg.

6. A bevételek növelése érdekében hozott intézkedések
Az általános iskolások létszáma kis mértékben csökkent a 2010/2011-es tanévben, ez normatíva bevétel
csökkenést jelentett. A csoportok szervezésével, hatékonyabb munkaer -gazdálkodással próbálták
csökkenti a kiesés hatását. 8 els  osztály indult ebben a tanévben. A m vészetoktatás területén növelték a
csoportos foglalkozásokon, más m vészeti ágakban (tánc, grafika, kerámia) részt vev k számát, ez
normatíva többletet jelentett.
A bevételek kis részét a tantermek kiadása, pedagógus továbbképzések helyi szervezése biztosítja.
A humáner -gazdálkodás mind szakmai, mind gazdasági szempontból is jól sikerült.

CSONGRÁDI KISTÉRSÉG EGYESÍTETT ÓVODÁJA

Az elmúlt id szakban is a törvényi el írásoknak megfelel  humán er forrással látták el az intézménybe
járó gyermekek nevelését. A felgy i tagóvodában a szül k igénye szerint rövidítették az óvoda nyitva
tartását, így a technikai dolgozók alkalmazása továbbra is 7 órában történik.
A tömörkényi és csanyteleki tagóvodában közcélúak foglalkoztatásával oldották meg a konyhai, ill. takarító
feladatokat, így a dajka több id t tudott tölteni a gyerekek nevel -oktató tevékenységének segítésével. A
felgy i és csanyteleki tagintézményben 2,5 éves gyermekek óvodáztatását folyamatosan vállalták.
Munkájuk központi irányelve a kompetencia alapú nevelés mindhárom tagintézményben. Ennek
köszönhet en fokozottabb összhang alakult ki az óvodai nevelés-oktatás és az iskolai oktatás között.
Lehet ségük volt a tömörkényi és csanyteleki tagintézményben az IPR program megvalósítására, mely
szintén közelebb hozta a két nevelési-oktatási intézményt. A felzárkóztatás, tehetséggondozás továbbra is
fontos szerepet kapott, illetve a mindezeket el segít  tárgyi eszközök beszerzése is megtörtént intézményi
és a gyermekek otthoni használatára. Kiegészít  szolgáltatásokkal tovább b vítették az alapellátást (úszás,
hittan, néptánc, tartásjavító torna, játékos angol nyelvvel való ismerkedés). A min ségbiztosítást érint en
is, a két munkaközösség változatlanul az éves tervnek megfelel en m ködött. A tagintézmények a
költségvetés kiegészítését továbbra is különböz  szül i segítséget igénybe vev  gy jt -árusító

http://www.mdsz.hu/
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tevékenységgel próbálták pótolni (bál, papírgy jtés farsangi mulatság, karácsonyi vásár). Takarékos
gazdálkodással igyekeztek megtartani az intézményi nevelésben eddig elért színvonal megtartását.

CSONGRÁDI KISTÉRSÉG EGYESÍTETT ALAPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÉS A CSONGRÁDI
KISTÉRSÉG EGYESÍTETT ÓVODÁJA (VÁROSELLÁTÓ  ÁLTAL KEZELT INT.)

1. Saját bevételek alakulása

Intézmény Eredeti ei. Mód.ei. Tény %
Óvoda Csanytelek 1.500 1.689 1.558 92,24
Óvoda Felgy 903 1.076 1.077 100,09
Óvoda Tömörkény 550 476 352 73,95
Óvodák összesen: 2.953 3.241 2.987 92,16
László Gyula Ált. Iskola 3.041 3.228 2.340 72,49
Szent László Ált. Iskola 3.888 4.710 4.494 95,41
Tömörkény I. Ált. Iskola 2.100 2.393 1.839 76,85
Csongrádi Ált. Iskola 24.955 36.861 36.861 100,00
Iskolák összesen 33.984 47.192 45.534 96,49

Átvett pénzeszközök

Intézmény Eredeti ei. Mód.ei. Tény %
Óvoda Csanytelek 1.200 4.066 4.066 100,00
Óvoda Felgy 1.661 1.816 155 8,54
Óvoda Tömörkény 0 1.253 961 76,70
Óvodák összesen: 2.861 7.135 5.182 73,63
László Gyula Ált. Iskola 1.736 3.126 1.752 56,05
Szent László Ált. Iskola 3.833 5.020 4.370 87,05
Tömörkény I. Ált. Iskola 420 1.270 2.181 171,73
Csongrádi Ált. Iskola 6.260 33.713 32.126 95,29
Iskolák összesen 12.249 43.129 40.429 93,74

2. Pályázaton nyert pénzösszegek

INTÉZMÉNY/FELADAT
NYERT
ÖSSZEG

EF T-BAN

Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája –
Csanyteleki tagint. IPR

2.382

Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája –
Tömörkényi tagint. IPR

952

Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú
Oktatási Intézménye – Útravaló ösztöndíj
program

4.281

Összesen: 7.615
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3. Kiadások alakulása
Személyi juttatás

Intézmény Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %
Óvoda Csanytelek 27.080 27.614 27.614 100,00
Óvoda Felgy 8.263 7.797 7.797 100,00
Óvoda Tömörkény 11.201 11.484 11.484 100,00
Óvodák összesen: 46.544 46.895 46.895 100,00
László Gyula Ált. Iskola 34.292 35.828 35.328 98,60
Szent László Ált. Iskola 41.282 44.152 44.152 100,00
Tömörkény I. Ált. Iskola 33.564 33.007 33.006 100,00
Csongrádi Ált. Iskola 338.365 329.690 329.232 99,86
Iskolák összesen: 447.503 442.677 441.718 99,78

Személyi juttatások alakulását mutatja a táblázat, melyb l megállapítható, hogy a Csongrádi Kistérség
Többcélú Társuláshoz tartozó intézmények módosított béralap el irányzatukat 99,78%-ban teljesítették.
Minden dolgozó megkapta január 1-t l a bértábla szerinti bért, valamint ha szükséges volt az új
minimálbérre történ  kiegészítést is.
A jubileumi jutalmak az aktuális id pontban kifizetésre kerültek.

Járulékok

Intézmény Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %
Óvoda Csanytelek 7.071 7.359 7.282 98,95
Óvoda Felgy 2.209 2.192 2.192 100,02
Óvoda Tömörkény 2.918 2.876 2.876 100,00
Óvodák összesen: 12.198 12.427 12.350 99,38
László Gyula Ált. Iskola 9.043 9.311 9.307 99,95
Szent László Ált. Iskola 10.893 11.653 11.582 99,39
Tömörkény I. Ált. Iskola 8.910 8.646 8.646 100,01
Csongrádi Ált. Iskola 90.839 87.809 87.688 99,86
Iskolák összesen 119.685 117.419 117.223 99,83
A járulékok felhasználását mutatja a táblázat, a módosított el irányzathoz képest a teljesítés 99,78 %-os.

Engedélyezett létszámok 2011.01.01.

Intézmény Teljes
munkaid s Részmunkaid s Összesen Pedagógus Technikai

Óvoda Csanytelek 13 - 13 9 4
Óvoda Felgy 2 2 4 2 2
Óvoda Tömörkény 6 - 6 4 2
László Gyula Ált. Iskola 14 1 15 15 -
Szent László Ált. Iskola 17 0,6 17,6 17,6 -
Tömörkény I. Ált. Iskola 13 - 13 13 -
Csongrádi Ált. Iskola 114 6,99 120,99 120,99 1

Dologi kiadások alakulása

Intézmény Eredeti ei. Módosított ei. Tény Tény %
László Gyula Ált. Iskola 11.475 12.335 6.845 95,49
Szent László Ált. Iskola 29.807 34.936 32.643 93,44
Tömörkény I. Ált. Iskola 11.391 11.832 12.526 105,87
Csongrádi Ált. Iskola 69.153 103.107 104.469 101,32
Iskolák összesen: 121.826 162.210 156.483 105,05
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Csanyteleki Óvoda 12.627 15.474 13.454 86,95
Felgy i Óvoda 1.659 2.387 4.143 173,57
Tömörkényi Óvoda 3.318 5.646 3.480 61,64
Óvodák összesen: 17.604 23.507 21.077 89,66

Beruházás, felújítás

Szociális Ellátások Intézménye. Mód.terv 1.509 eFt
Tény 1.508 eFt

Csongrádi Iskolák Mód.terv 885 eFt
Tény 885 eFt

Felgy i Óvoda Mód.terv - eFt
Tény 150 eFt

2011. évre a feszített gazdálkodás volt a jellemz , a számadatokból is jól látható, hogy vannak
intézmények, amelyeket a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása túlfinanszírozott, a települések nem
tudták biztosítani a m ködéshez a szükséges pénzeszközt.

4. Megvalósított beruházások, felújítási és karbantartási feladatok
Folyamatosan végezik a napi felújítási és karbantartási munkálatokat az intézményeknél.

5. Intézményeink feladataikat id arányosan teljesítették.

6. A költségvetésben betervezett és elmaradt feladat nem volt.
V. PÉNZMARADVÁNYOK VÁLTOZÁSÁNAK TARTALMA ÉS OKAI:

A költségvetési bankszámlák záró-egyenlege 34.431 eFt, mely az el  évhez viszonyítva 31.503 eFt-os
növekedést mutat. A pénztárak és betétkönyvek záró-egyenlege 37 eFt (40 eFt-tal kevesebb az el  év
hasonló adatánál). A leírtak alapján a záró pénzkészlet 34.468 eFt. A költségvetési aktív kiegyenlít , passzív
függ  elszámolások összesen: 4.904 eFt. A feladatok következtében a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
14.892 eFt, mely 6.865 eFt-tal több az el  évhez képest. Költségvetési kiutalás többlettámogatás miatt
1.033 eFt volt, így a költségvetési pénzmaradvány 17.725 eFt, mely az el  évinél 14.541 eFt-tal
kevesebb.
A módosított pénzmaradvány 17.725 eFt.
A Társulás intézményeivel összesen:

- Záró pénzkészlet: 41.981 eFt
- Aktív és passzív pénzügyi elszámolások különbözete: 9.783 eFt
- El  években képzett tartalék felhasználása: -24.480 eFt
- Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összesen: 27.284 eFt
- Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (2011. évi normatíva elszámolás): 1.033 eFt
- Költségvetési pénzmaradvány: 28.317 eFt

ebb l: m ködési célú kötelezettséggel terhelt: 10.592 eFt
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt: 17.725 eFt

VI. ÉRTÉKPAPÍR- ÉS HITELM VELETEK ALAKULÁSA:

Hitelfelvétel és értékpapír-m velet nem történt.

VII. A VAGYON ALAKULÁSA

1. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásánál:
„A” eszközök
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A befektetett eszközök 78.489 eFt-tal növekedtek a tárgyévben az el  évhez képest. Ezen belül az
immateriális javak 2.349 eFt-tal csökkentek, a tárgyi eszközök 82.998 eFt-tal növekedtek, az üzemeltetésre,
kezelésre átadott eszközök 2.160 eFt-tal csökkentek. A leírtak együttes hatására befektetett eszközök
állományi értéke a tárgyév során 853.534 eFt-ra változott.
A követelések (vev k) 1.817 eFt-tal növekedtek. Az egyéb követelések összege 7.870 eFt-ra csökkent. A
pénzeszközök állományában 31.463 eFt-os növekedés volt. Az egyéb aktív elszámolások 32.723 eFt-tal
csökkentek.
A leírtak együttes hatására az eszközök állománya 908.120 eFt volt, mely az el  évi állományhoz képest
45.961 eFt-tal növekedett.

 „B” források
A saját t ke állománya 860.134 eFt. Ebb l t keváltozás állományi értéke 860.134 eFt, mely az el  évihez
képest 73.353 eFt-os növekedést mutat.
A költségvetési tartalék állománya 39.372 eFt. Ez az el  évhez képest 31.345 eFt-os növekedést mutat.
A rövid lejáratú kötelezettségekben 26.132 eFt-os csökkenés volt.
Az egyéb passzív elszámolások állománya 3.331 eFt, 32.605 eFt-tal csökkent az el  évhez képest.
A források állományában a leírtak következtében 45.961 eFt-os növekedés volt, összege 908.120 eFt.
2. Konszolidáltan az intézményekkel együtt:
„A” eszközök
A befektetett eszközök 77.723 eFt-tal növekedtek a tárgyévben az el  évhez képest. Ezen belül az
immateriális javak 1.672 eFt-tal csökkentek, a tárgyi eszközök 81.555 eFt-tal növekedtek, az üzemeltetésre,
kezelésre átadott eszközök 2.160 eFt-tal csökkentek. A leírtak együttes hatására befektetett eszközök
állományi értéke a tárgyév során 860.273 eFt-ra változott.
Az anyagok állományában 244 eFt-os csökkenés volt az el  évhez képest. A követelések (vev k) 3.507
eFt-tal növekedtek. Az egyéb követelések összege 7.870 eFt-ra csökkent. A pénzeszközök állományában
30.291 eFt-os növekedés volt. Az egyéb aktív elszámolások 31.845 eFt-tal csökkentek.
A leírtak együttes hatására az eszközök állománya 949.068 eFt volt, mely az el  évi állományhoz képest
46.143 eFt-tal növekedett.

 „B” források
A saját t ke állománya 811.761 eFt. Ebb l t keváltozás állományi értéke 811.761 eFt, mely az el  évihez
képest 58.885 eFt-os növekedést mutat.
A költségvetési tartalék állománya 51.764 eFt. Ez az el  évhez képest 32.331 eFt-os növekedést mutat.
Hosszú lejáratú kötelezettség 682. eFt, nem változott.
A rövid lejáratú kötelezettségekben 11.188 eFt-os csökkenés volt.
Az egyéb passzív elszámolások állománya 33.885 eFt-tal csökkent az el  évhez képest.
A források állományában a leírtak következtében 46.143 eFt-os növekedés volt.

BELS  ELLEN RZÉSI FELADATOK

A feladatot 2007. január 1.-t l a kistérség területén a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása látja el, mely
feladatellátás 2011. év folyamán is folytatódott.
A függetlenített bels  ellen rzés feladata, hogy tevékenységével segítse a szervezetet a vezet i döntések
megalapozásában, a bels  tartalékok feltárásában, az eszközök hatékony felhasználásában, a hiányosságok
és szabálytalanságok megel zésében, a káros következmények elhárításában, csökkentésében, a vagyoni és
pénzügyi helyzet megfelel  számbavételében és megállapításában.
Bels  ellen rök 2011. évben: Bori Márta (egyéni vállalkozó), Juhász Lejla, bels  ellen rzési vezet  - Alür
Bt., és a Cori 2001 Kft. A „Beszámoló a 2011. évi bels  ellen rzési tervek végrehajtásáról” dokumentumot
a Társulási Tanács 2012. április 25.-i ülésén, a 28/2012. (IV. 25.) CsKTT. számú határozatával fogadta el.
A 2012. évre vonatkozó bels  ellen ri szerz dések el készítésre kerültek, majd a Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2011. december 21.-i ülésén megtárgyalta. A jóváhagyó döntést
követ en a szerz dések megkötésre kerültek.
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KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET ELLÁTÁSA

A Központi Orvosi Ügyelet 2006. január 01. napjától a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása
fenntartásában m ködik. A központi orvosi ügyelet feladatellátása az OMSZ együttm ködésével és a házi-
és gyermekorvosok részvételével ez id  alatt és 2011. évben is zökken mentes volt. A m ködtetéshez
szükséges pénzügyi forrást a településekt l átvett pénzeszköz és az OEP ügyeleti ellátásra kötött szerz dés
alapján történ  támogatás biztosította.
Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -testülete 16/2011. /I.27./ Ökt. határozatában döntött arról,
hogy a központi orvosi ügyeleti feladatokat a továbbiakban nem társulási formában kívánja ellátni, azt a
Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. feladatai közé kívánja felvenni. A Társulást
alkotó települési önkormányzatok, valamint a Társulási Tanács a fentiekhez kapcsolódó hozzájáruló
határozataikat meghozták. A központi orvosi ügyeleti feladatellátás átadása 2011. június 30. napjával
megtörtént.

KÖZM VEL DÉSI FELADATOK:

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2007-t l KÖZKINCS kerekasztalt m ködtet, melynek
keretében a kistérségi közm vel dési szakemberek célul t zték ki a kistérség közm vel dési, m vészeti
lehet ségeinek feltárását, programok szervezését és koordinálását illetve az érintett témakörben projektek
generálását is. Az együttm ködés részeként:

- részvétel a kulturális tervezési, fejlesztési folyamatokban;
- konkrét fejlesztési projektek kidolgozása, projekt adatlap szerkesztése, térségi szint  pályázatok

készítése;
- a szervezetek folyamatos tájékoztatása az aktuális pályázati kiírásokról és változásokról;
- nyilvánosság biztosítása, véleményeztetés, fenntarthatóság meghatározása;
- információ közvetítés az egyes kulturális intézmények és együttm köd  partnerek között;
- szakmai el adások szervezése;
- szakmai anyagok készítése;
- Közkincs kerekasztalok regionális tanácskozásán való részvétel;
- közkincs honlap üzemeltetése;
- Csongrádi Kistérség Kulturális Helyzetelemzés és Stratégia aktualizálásának koordinálása.

A Társulás 2011. évben eredményesen zárta a Közkincs 2/c pályázatát.

SPORT:

A Csongrádi  Kistérség  Többcélú  Társulása  2011.  évben  is  részt  vett  a  McDonald’s  Kihívás  Napja  2011
elnevezés  rendezvénysorozaton, melynek célja a lakosság figyelmének felhívása a sportra, a közösségi
játékokra, az egészséges életmódra. Emellett a Társulás állami sportcélú támogatásban nem részesült, de
2011. évben is folyamatosan megrendezésre kerültek a kistérségi sport rendezvények.

MINISZTÉRIUMOKKAL, KÖZSÉGEKKEL, INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ SZAKMAI KAPCSOLAT AZ
EDDIGIEKBEN

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása folyamatos szakmai kapcsolatot tart a kistérség Polgármesteri
Hivatalaival, intézményeivel és a munkáját segít  minisztériumokkal, egyéb regionális szervezetekkel. A

ködéshez kapcsolódó feladatok a törvényeknek és a helyi sajátosságoknak megfelel bb operatív
lebonyolítás érdekében rendszeresek az állásfoglalás és tájékoztatás kérések az egyes
szakminisztériumoktól, illetve jó az együttm ködés a szakhatóságokkal, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökséggel és a Csongrád Megyei Kormányhivatallal 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.
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Tisztelt Képvisel -testület!

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

Csanytelek, 2012. június 25.

Tisztelettel:

Forgó Henrik
polgármester

…/2012. (VII…) Ökt határozat

Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása tevékenységér l szóló beszámoló tudomásul vétele

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása
tevékenységér 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 Tanácsának 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


