Tárgy: Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről
Tisztelt Képviselő-testület!
A települési önkormányzatok többcélú társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény előírja, hogy a
tanács tagjai évente két alkalommal kötelesek beszámolni a képviselő-testületeinek a Társulási
Tanácsban végzett tevékenységről.
Az I. félévi beszámolóban megismerhette a Képviselő-testület a Társulás 2011. évi költségvetésében
rögzített feladatokat, a települések részére nyújtott szolgáltatásokat, a feladatellátáshoz
rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat (a 2011. évi jóváhagyott költségvetési főösszeg 867.137 eFtot tett ki).
Szintén az I. félév folyamán fogadta el a Társulási Tanács a 2010. évi költségvetési beszámolót.
Folyamatban lévő, illetve tervezett pályázatokról adtunk tájékoztatást az előző beszámolóban.
A II. félév eddig eltelt időszakában a Tanács megtárgyalta a gyermekjóléti és családsegítő
szolgáltatásokban megjelenő tevékenységeket. A négy feladat – a gyermekjóléti ellátás, a
családsegítő szolgálat, a gyermekek átmeneti otthona - által biztosított ellátások és a
szenvedélybetegek alacsony küszöbű gondoskodási formáira a kistérségi intézmény megfelelő
szakember és technikai háttérrel rendelkezik, a társulás tagjai számára jó színvonalú ellátást
nyújtott.
Az állami finanszírozás – ezen belül a normatíva csökkenése – szükségessé tette a települések
pénzügyi hozzájárulását, ennek a tagok a megállapodások szerint eleget tettek. (Az intézmény
adósságkezelést csak Mosonmagyaróvár városban végzett.)
A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény a szociális alapellátás és a szakellátás keretén belül
nyújtott szolgáltatásokról adott számot. Számszerűen rögzíthető volt, hogy a szolgáltatások iránt
egyre nagyobb az igény. A házi segítségnyújtás, az étkeztetés, a nappali ellátások növekvő gondozotti
létszámot jeleztek. A bentlakásos gondoskodásban – a férőhelyek kötött száma miatt – a várólisták
bővülése mutatta a mennyiségi változást.
A Tanács elfogadta a Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját, amely a következő évekre
határozta meg a legfontosabb feladatokat, a szükséges változtatásokat és a tervezett fejlesztéseket.
A Tanács felülvizsgálta a közoktatási társulásokkal kötött megállapodásait, a 2011. szeptember 1jével megváltozott együttműködések alapján. Korábbi közoktatási társulások megszűntek, a
meglévők bővültek és új csatlakozók jelentek meg. Jelenleg 20 település vesz részt kistérségi szinten
közoktatási társulásban, 1 település a csornai kistérségből tagja a közoktatási társulásnak.
Pályázati forrásokból jelentős beruházások fejeződtek be és kezdődtek meg.
• Az Alapellátási Centrum kialakítása befejeződött, több mint 56.000 eFt összköltséggel.
Jelenleg a közreműködő szervezet (támogató) döntését várjuk a végelszámolás elfogadásáról
és a mintegy 20 %-os utófinanszírozott összeg utalásáról. Saját forrásból kiegészítő
berendezések beszerzésére került sor.
• A Hajléktalan Szálló bővítése 15 férőhellyel és az épületegyüttes energiatakarékosságot
biztosító hőszigetelő munkái befejeződtek, a pályázati támogatást megkaptuk. (Teljes
költségből - 27.024 eFt – 22.275 eFt támogatás.)
• A KESZI működtetésében lévő Gondozóház energetikai korszerűsítésére a 32.000 eFt
összköltségből a Társulás 27.200 eFt támogatást nyert. A program a használati meleg vizet
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biztosító napkollektorok telepítését, az épület teljes külső hőszigetelését és új nyílászárók
elhelyezését és a fűtési rendszer szabályozhatóságát biztosító átalakítását tartalmazza.
A műszaki munkák befejezési határideje 2011. november 15-e. Egyenlőre saját forrásból kell
a beruházást finanszírozni, támogatás lehívására még nem kerülhetett sor.
Az átvett intézmények működési feltételeinek javítására konyhai gép beszerzésére és részleges
padozatcserére került sor, céltartalékot képezett a Tanács egy lift építésére.
A Társulás saját bevételeiből támogatást biztosított a Hansági Múzeum fenntartásához, orvosi gépműszer beszerzéshez - ezekhez a tagtelepülések saját forrásból is hozzájárultak - idegenforgalmi
kiadványhoz, nyugdíjas klubok rendezvényeihez.
2011. majdnem teljesen szúnyogmentes év volt, így csak 3 településen végeztettünk gyérítést. A
támogatás fennmaradó részéből a jövő évet megalapozó tanulmány elkészítését kérelmeztük,
végleges válasz még nem érkezett.
A Tanács lehetőséget biztosított a kistérség közbiztonsági helyzetéről és a tervezett intézkedésekről
szóló tájékoztatóknak, a vízi közművek szolgáltató szervezetei átalakításáról szóló egyeztetéseknek, a
katasztrófavédelem aktuális feladatairól elhangzó ismertetéseknek.
A települések együttműködése mindenképp elősegítette a
kiegyenlítődését, a feladatellátás gazdaságosabb megszervezését.

szolgáltatások hozzájárulásának

Az új önkormányzati törvényjavaslat is számol a települések társulásos kapcsolatával, lehetőséget
biztosít egyes feladatok önkéntes társulásos szervezetben történő ellátásához, ugyanakkor járási
szintű társulásba javasolja szervezni a területfejlesztést és a közfoglalkoztatást (a kötelező feladatok
nem zárják ki az egyéb közös feladatellátást, csak azok finanszírozása térhet el a jelenlegitől).
Települési kötelező feladatok biztosítására sor kerülhet további kötelező (kényszer) társulás
létrehozására is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tájékoztatásom elfogadására.
Mosonmagyaróvár, 2011. …………………

……………………………..
polgármester
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