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Beszámoló a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 

2012. év I-II. félévi működéséről 
 

I. Bevezetés 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. a Társulási Tanács 

tagjainak beszámolási kötelezettséget ír elő a Társulási Tanácsban végzett munkáról. 

A korábbi évekhez hasonlóan a munkaszervezet elkészítette a Csurgó Kistérségi Többcélú 

Társulás működéséről szóló szakmai beszámolót. Jelen beszámoló a 2012. év munkáját 

összegzi. (2012. január 1-től 2012. december 31-ig.) 

 

 

II. A Társulási Tanács ülései: 
 

A 2012. évben a Társulási Tanács összesen 9 alkalommal ülésezett. 

Az ülések 2 alkalommal nem voltak határozatképesek. 

A hiányzó tagok javarészt előre jelezték távolmaradásukat. 

 

A testület az ülésein összesen 27 db határozatot hozott. 

Törvényességi észrevételek száma: 0 

A társulás ágazati bizottságai általában a Tanács üléseit megelőzően üléseztek, munkájuk a 

Társulási Tanács munkájához igazodott. 

 

A bizottsági ülések száma következőképpen alakult: 

Pénzügyi Bizottság: 7 ülés 

Humán Bizottság: 4 ülés; 8 darab határozat 

 
 

III. A többcélú társulás 2012. évi munkája 
 

1. 2012. február 13-án megtartott ülésen 
 

 

a.) Elfogadásra került a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2012. évi költségvetése 

 

A társulás 2013. évi kiadási és bevételi főösszege 274 106 eFt-ban került tervezésre, 2 925 eFt 

tartalékkal. A költségvetésbe beépült a Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat, valamint a Napsugár Szociális Intézmény, mint a társulás önállóan működő 

intézményei költségvetése is. A Csurgó Kistérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 

összes bevétele 2012. évre 30 338 eFt, kiadási főösszege 30 978 eFt összegben került 

tervezésre, a Napsugár Szociális Intézmény esetén 615 eFt bevétellel és 6 205 eFt kiadással 

terveztünk. A bevételek és a kiadások közötti különbözeteket a társulás az általános tartalék 

terhére finanszírozta. 

Tekintve az önkormányzatok nehéz gazdasági helyzetét, a területfejlesztési tagdíjat nem 

emelte a társulási tanács, így továbbra is 65 Ft/lakos összegben járultak hozzá a települések a 

2012. évi területfejelsztési feladatok ellátásához. A sürgősségi orvosi ügyelet ellátásához 
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ebben az évben is 91 Ft/fő hozzájárulás került tervezésre. Egyéb, a települések által 

rendszeresen fizetendő hozzájárulás nem került megállapításra. 

 

b.) Elfogadásra került a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás középtávú terve 

 

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) szerint:   

„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a 

jogi személyiségű társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig 

határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján 

kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. 

§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegét.” 

Fentiek értelmében elfogadásra került a középtávú terv a 2013-2015 időszakra. 

 

c.) A társulás a többcélú társulás és Gyékényes Község Önkormányzata között köttetett, a 

kistérségi társulás tulajdonában álló FORD TRANSIT típusú, KKN 075 forgalmi 

rendszámú közösségi buszra vonatkozó üzemeltetési megállapodást felbontotta, és Zákány 

Község Önkormányzatával ugyanezen buszra üzemeltetési megállapodást kötött.  

 

 

A Gyékényes Községben működő általános iskola tagintézményként csatlakozott a Zrínyi 

Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Óvoda-Bölcsődéhez, így a 

továbbiakban Gyékényes Község Önkormányzata helyett Zákány Község kívánja 

iskolbuszként használni a nevezett közösségi buszt. A Gyékényes községgel érvényben lévő 

megállapodás hatályát vesztette, a Zákány községgel kötendő megállapodás pedig elfogadásra 

került.  

 

d.) A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás „A helyi közösség és a szociális, oktatási, 

foglalkoztatási közszolgáltatások szakembereinek támogatása” című pályázatának 

benyújtásáról döntött a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 5.1.1.-11/1/B 

konstrukciójára 

 

Jelen projekt keretében helyi közösségépítés és szociális, oktatási és foglalkoztatási 

közszolgáltatások szakembereinek képzésének-foglalkoztatásának támogatása volt a cél. A 

támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a. A pályázónak 

önrésszel nem kellett hozzájárulnia a projekt megvalósításához. 

 

A projekt keretében a társulás céljai: 

Cél a civil szervezetek egymással történő kommunikációjának megindítása, az 

információáramlás elindítása, a folyamatos kapcsolattartás lehetőségének megteremtése, 

valamint a civil szervezetek tevékenységének lakossággal történő megismertetése. A civil 

szervezetek mellett kiemelt hangsúlyt fektetünk a szociális intézmények szolgáltatása 

kihasználtságának növelésére, az alap és szakellátó intézmények tevékenységeinek, 

szolgáltatásainak mind szélesebb körű megismertetésére. Ennek megvalósítására egy 30-32 

oldalas (A5) kiadvány szerkesztését tervezzük, melyben bemutatásra kerülnek a térségben 

működő civil szervezetek, valamint az alap és szakellátó intézmények, elérhetőségekkel, 

információkkal.  

Az egészséges életmód, egészségmegőrzés témakörében felnőttek és gyermekek számára 

tanácsadást, tájékoztató programokat tervezünk megvalósítani. E tanácsadásokra, 

programokra a projekt során kettő havonta – összesen 12 alkalommal – kerül sor a kistérség 
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egyes oktatási és szociális intézményeiben. Ilyen programok rendezésére a lakosság 

bevonásával is sor kerül. A csurgói Csokonai Közösségi Ház térítésmentesen 

rendelkezésünkre bocsát egy-egy termet azon előadások megtartására, melyeken felnőttek és 

gyerekek együtt vesznek részt. 

A helyi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, valamint közösségi 

szolgáltatások, érdekképviseleti funkciók fejlesztése a munkatársak (szükség esetén 

önkéntesek, laikus segítők) képzésével, szervezetfejlesztéssel: gyakorló szakemberek 

felkészítése, képzése, a szakemberek közötti tapasztalatcsere, tudástranszfer erősítése. 

E tevékenységcsoport keretében megvalósuló tevékenységek: egy OKJ-s képzés és kettő 

nyelvtanfolyam. 

Az OKJ-s képesítést adó képzés célja az oktatási, szociális szakemberek foglalkoztatásának 

támogatása, segítése. E képzés által a kistérségben 20 fő gyermek- és ifjúsági felügyelő 

végzettséghez juthat amellett, hogy határozott idejű, kettő év időtartamú munkaviszonyt 

létesítünk velük. E képesítést megszerző személyek a térség oktatási és szociális 

intézményeiben kerülnek elhelyezésre, mely által az oktatási és szociális szakemberek 

terheltsége csökken. Nyelvi képzések megvalósítását is tervezzük a szakemberek számára 

német illetve angol nyelvből. 

 

e.) A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a Csurgói Kistérség 

Fejlesztési Tervét, mint a kistérség 2011-2015-ig tartó időszakra vonatkozó középtávú 

fejlesztési dokumentumát. 

 

A 2011-2015-ös időtartamra vonatkozó fejlesztési terv elkészítése során aktualizálásra 

kerültek a kistérség adottságai; infrastrukturális helyzete; népességének alakulása; munkaerő-

piaci helyzete; gazdasági helyzete; turisztikai helyzetképe; oktatási, szociális és egészségügyi 

helyzete, valamint bemutatásra került a csurgói kistérség fejlesztési stratégiája. A fejlesztési 

terv véleményezés céljából kiküldésre került a kistérségi települések polgármesterei részére. 

A 16/2010. (II.5.) Korm. rendelet értelmében a Társulási Tanács által elfogadott fejlesztési 

tervet ( Csurgói Kistérség Fejlesztési Terve 2011-2015) a VÁTI Nonprofit Kft. 

Dokumentációs Központja részére meg kellett küldeni.  

 

 

f.) A Társulási Tanács elfogadta a 841383 számú szakfeladatot, ”Területfejlesztési és 

területrendezési helyi feladatok” elnevezéssel 

 

2012.01.01. napjától változás következett be az addig használatos szakfeladatrendben. Ezen 

változás miatt a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás esetében a 841354 addigi 

Területpolitikai támogatások és tevékenységek megnevezésű szakfeladat a Magyar 

Államkincstár által megszűntetésre került. 

Mivel a megszűnő szakfeladat a továbbiakban több szakfeladat megadásával helyettesíthető, 

esetünkben egyedileg kellett gondoskodni a szükséges szakfeladat megadásáról, 

bejelentéséről. 

A területpolitikai támogatások és tevékenységek új szakfeladat száma 841383. Az 56/2011 

(XII.31.) NGM rendelet szerint itt kell megtervezni és elszámolni:  

- a területfejlesztési és területrendezési helyi igazgatási és szabályozási feladatokhoz köthető 

bevételeket és kiadásokat,  

- a területfejlesztési támogatásokat, és ahhoz kapcsolódó tevékenységek bevételeit és 

kiadásait.  
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2. 2012. március 29-én megtartott ülésen 
 

a.) Elfogadásra került a Nefela Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés 2011. évi 

tevékenységéről és gazdálkodásának várható alakulásáról készült beszámoló 
 

 

A Nefela Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés elkészítette a 2011. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót, melyben részletesen bemutatja a csurgói kistérségben végzett tevékenységét havi 

bontásban. 
 

b.) A Társulási Tanács elfogadta a kistérségben működő mozgókönyvtári szolgáltatás 2011. 

évi működéséről szóló beszámolót 

 

A Városi Könyvtár mozgókönyvtár működtetéséért felelős könyvtárosa a szerződésben előírt 

határidőre a beszámolót elkészítette. A beszámoló részletesen, településekre lebontva 

tartalmazta a mozgókönyvtár 2011. évi szakmai működését, az elért eredményeket és a 

pénzeszközök felhasználását. A beszámoltatás a hatályos szerződésben foglaltak szerint 

történt. 

 

c) A kistérségben működő mozgókönyvtári szolgáltatás hatályos szerződése módosításra 

került. 

 

Az érvényben lévő szerződés módosítását indokolta, hogy Somogyudvarhely Község is 

csatlakozott a mozgókönyvtári feladat ellátásához. Így már Berzence kivételével a kistérség 

valamennyi települése részt vesz a mozgókönyvtári szolgáltatásban. 

 
d) Módosításra került a szociális ellátások térítési díjáról szóló 43/2007. (XII.21) számú 

CSKTT határozat 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén az intézményi térítési díj 23 Ft/készülék/nap, 

azaz huszonhárom forint/készülék/nap összegben került megállapításra. 

Az igénybe vehető kedvezmények az alábbiak szerint alakultak: 

„Amennyiben az ellátott havi jövedelme nem éri el a hatályos nyugdíjminimum kétszeresét, a 

szolgáltatás ingyenes. 

Amennyiben az ellátott havi jövedelme eléri a hatályos nyugdíjminimum kétszeresét, de nem 

haladja meg annak háromszorosát, a személyi térítési díj az intézményi térítési díj 50 %-a. 

Amennyiben az ellátott havi jövedelme a hatályos nyugdíjminimum háromszorosát 

meghaladja, a személyi térítési díj megegyezik az intézményi térítési díjjal.” 

 

Fogyatékkal élők nappali intézményi ellátása esetén az intézményi térítési díj 3.762 

Ft/ellátott/nap, azaz Háromezer-hétszázhatvankettő forint/ellátott/nap összegben került 

megállapításra. 

Fogyatékkal élők nappali intézményi ellátását és ott étkezés intézményi térítési díját 4.172 

Ft/ellátott/nap, azaz Négyezer-egyszázhetvenkettő forint/ellátott/nap összegben határozta meg 

a tanács. 

Az igénybe vehető kedvezményeket az alábbiak szerint állapította meg a társulási tanács: 

a.) Nappali ellátás 

(1) Amennyiben az ellátott havi jövedelme nem éri el a hatályos nyugdíjminimum 

összegét, a szolgáltatás ingyenes. 
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(2) Amennyiben az ellátott havi jövedelme eléri a hatályos nyugdíjminimum összegét, de nem 

haladja meg annak kétszeresét, a személyi térítési díj az intézményi térítési díj 5 %-a. 

(3) Amennyiben az ellátott havi jövedelme eléri a hatályos nyugdíjminimum kétszeresét, de 

nem haladja meg annak háromszorosát, a személyi térítési díj az intézményi térítési díj 8 %-a. 

(4) Amennyiben az ellátott havi jövedelme a hatályos nyugdíjminimum háromszorosát 

meghaladja, a személyi térítési díj megegyezik az intézményi térítési díjjal. 

b.) Nappali ellátás és ott étkezés 

(1) Amennyiben az ellátott havi jövedelme nem éri el a hatályos nyugdíjminimum 

összegét, a személyi térítési díj megegyezik az étkezésért fizetendő díj összegével. 

(2) Amennyiben az ellátott havi jövedelme eléri a hatályos nyugdíjminimum összegét, de nem 

haladja meg annak kétszeresét, a személyi térítési díj az intézményi térítési díj 12 %-a. 

(3) Amennyiben az ellátott havi jövedelme eléri a hatályos nyugdíjminimum kétszeresét, de 

nem haladja meg annak háromszorosát, a személyi térítési díj az intézményi térítési díj 15 %-

a. 

(4) Amennyiben az ellátott havi jövedelme a hatályos nyugdíjminimum háromszorosát 

meghaladja, a személyi térítési díj megegyezik az intézményi térítési díjjal.” 

 

e) A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa hozzájárult ahhoz, hogy a 

fenntartásában lévő Napsugár Szociális Intézményben az étkeztetést a Csurgó Városi Iskolák és 

Óvodákkal kötött megállapodás megkötésével biztosítsák. 

 
A nappali ellátás során étkeztetési lehetőséget kell az ellátottak részére biztosítani, így a Napsugár 

Szociális Intézmény megállapodást kötött a Csurgó Városi Iskolák és Óvodákkal szociális étkeztetés 

vásárlására. Ezen étkeztetési forma elérhető távolságban, kedvező áron biztosít lehetőséget az 

intézmény ellátottai számára napi egyszeri melegétel elfogyasztására. 

 

3. 2012. április 27-én megtartott ülésen 
 

Az ülés nem volt határozatképes. 
 

4. 2012. május 11-én megtartott ülésen 

 
a.) A kistérséget érintő 2012-2013. évi menetrendek tervezetéről tájékoztatót tartott a MÁV 

és a Volán 

 

Az ülésen a korábbi évekhez hasonlóan a MÁV és a VOLÁN menetrend tervezetének 

tájékoztatójára került sor. A MÁV START Zrt. Regionális Koordinátora a csurgói kistérséget 

érintő két vasútvonalának menetrend tervezetéről adott felvilágosítást. Kapos Volán Zrt. 

képviselője a Kapos Volán által tervezett menetrend változtatásokat ismertette. 

 

 

b.) A tanács elfogadta a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás átmeneti gazdálkodásról szóló 

határozat hiányában 2012. január 1-től 2012. február 13-ig teljesített költségvetési bevételeinek és 

kiadásainak alakulásáról szóló beszámolót 

 

A Társulási Tanács a költségvetési határozatot a 2012. év kezdetéig nem alkotta meg és az 

átmeneti gazdálkodásról határozatot nem hozott, így a Tanács elnöke jogosult volt a Többcélú 

Társulás költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére 

és a kiadások arányos teljesítésére. Az erről szóló beszámoló került elfogadásra 13 538 eFt 

bevétellel, és 13 379 eFt kiadással. 
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c.) A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 

beszámoló elfogadásra került 

 

A 2011. év során a tervezett bevételek 91,2%-a 332 056 eFt összegben, a tervezett 

kiadásoknak pedig 89,3%-a 325 130 eFt összegben teljesült. Elmondható, hogy a társulás 

2011. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott, stabil, kiszámítható volt. Semmilyen rendkívüli 

esemény nem befolyásolta a költségvetés előre tervezett teljesítését. 

 

d) A társulási tanács elfogadta a 2011. évi belső ellenőrzési jelentést 

 

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőrzési rendszere Csurgó Város 

Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott 2 fő belső ellenőrre és 1 fő belső ellenőrzési 

vezetőre épül. A 18 önkormányzat önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó 

intézményeinél belső ellenőrt nem foglalkoztatnak. Az intézmények függetlenített belső 

ellenőri feladatait is a Társulás belső ellenőrei látják el. A belső ellenőrzési vezetői 

feladatokat Csurgó Város Jegyzője látja el, aki tanácsaival, állásfoglalásával segíti a belső 

ellenőrök munkáját. 

I. Átfogó ellenőrzések 

1. Polgármesteri Hivatal, Gyékényes 

2. Városi Könyvtár, Csurgó 

3. Gondozási Központ, Gyékényes 

4. Lurkó Kuckó Óvoda, Őrtilos 

5. Hársvirág Óvoda, Zákányfalu 

II. Téma ellenőrzések 

A. Szabályszerűségi ellenőrzés 

1. Állami normatíva igénybevételét megalapozó adatszolgáltatás ellenőrzése 

elszámoláskor 

Valamennyi közoktatási, szociális intézmény, Önkormányzat Hivatala 

2. Állami normatíva igénybevételét megalapozó adatszolgáltatás ellenőrzése 

tervezéskor 

Valamennyi közoktatási, szociális intézmény, Önkormányzat Hivatala 

3. Költségvetés megalapozottság vizsgálata 

o Inke Község Önkormányzata 

o Berzence Nagyközség Önkormányzata 

o Somogyudvarhely Község Önkormányzata 

o Porrog- Porrogszentkirály- Porrogszentpál- Somogybükkösd Községek 

Körjegyzősége 

4. Helyi adók kivetésének és behajtásának utóellenőrzése 

o Porrog- Porrogszentkirály- Porrogszentpál- Somogybükkösd Község 

o Inke Község 

o Berzence Nagyközség Önkormányzata 

o Zákány Község Önkormányzata 

 

5. Falugondnoki szolgálat ellenőrzése 

o Szenta Község Önkormányzata 

6. Személyi anyag ellenőrzése 

o Csurgó Város Önkormányzata 

7. Céljellegű támogatás utóellenőrzése 

o Csurgó Város Önkormányzata 
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o Somogyudvarhely Község Önkormányzata 

8. Gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése 

o Csurgónagymarton Község Önkormányzata 

o Szenta Község Önkormányzata 

 

B. Pénzügyi ellenőrzés 

1. Pénzkezelés ellenőrzése 

o Inke Község Önkormányzata 

o Gróf Bethlen István Általános Iskola és Óvoda, Inke 

o Zákány Község Önkormányzata 

o Iharosberény- Iharos- Pogányszentpéter Községek Önkormányzatai 

2. Élelmezés ellenőrzése 

o Kavulák János Általános Iskola, Berzence 

o Somogyudvarhely Község Önkormányzata 

o Berzence Nagyközség Önkormányzata szociális étkeztetés (utó) 

o Csurgónagymarton Község Önkormányzata 

o Szenta Község Önkormányzata 

3. Tantárgyfelosztás ellenőrzése 

o Körzeti Általános Iskola és Óvoda, Iharosberény 

4. Személyi juttatások ellenőrzése 

o Egészségügyi és Szociális Gondozási Intézmény, Csurgó (utó) 

o Óvoda, Berzence (utó) 

5. Szociális támogatások megállapítása, folyósítása és visszaigénylésének 

ellenőrzése 

o Őrtilos Község Önkormányzata (utó) 

o Zákányfalu Község Önkormányzata (utó) 

o Somogycsicsó Község Önkormányzata 

o Csurgónagymarton Község Önkormányzata 

 

C. Megbízhatósági ellenőrzés 

1. Zárszámadás ellenőrzése 

o Berzence Nagyközség Önkormányzata 

 

A megjelölt ellenőrzési feladatok mindegyike a 2011. évben végrehajtásra került. 

 

e) Elfogadta a társulási tanács a Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

2011. évről készített beszámolóját 

 

A Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi szakmai beszámolója 

tartalmazta: 

 a 2011. évben az intézmény által nyújtott tevékenységeket; 

 a személyi feltételek megvalósulását, kitérve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és 

egyéb szolgáltatások esetére is; 

 a szolgáltatások helyszíni szakmai ellenőrzéseit, szakmai felügyeleteit; 

 az egyéb feltételek megvalósulását, és a tárgyi feltételek jelenlegi helyzetét; 

 az alapszolgáltatásokkal kapcsolatos információkat; 

 a beszámoló mellékleteként a szolgálat által biztosított alapfeladatok főbb statisztikai 

mutatóit. 
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A beszámolóból megállapítható volt, hogy az intézmény a fenntartó által meghatározott 

közalkalmazotti létszámkeretek között működött a 2011. év során. (2/2011. (II. 09.) CSKTT 

határozat a Társulás 2011. évi költségvetéséről II. rész 19 pont) 

 

 

5. 2012. augusztus 23-án megtartott ülésen 
 

a.) Tájékoztató megtartására került sor a kistérség közbiztonsági helyzetéről 

 

A Nagyatádi Rendőrkapitányság parancsnoka, Hegedüs János alezredes értékelte a 2012. év 

eddigi időszakát, tájékoztratta a társulási tanácsot az eddig elért eredményekről, időszerű 

adatokról, aktualitásokról. 

 

b.) Elfogadásra került a Csurgó Kistérségi hétvégi és hétközi orvosi ügyelet működéséről 

szóló 2011. évi szakmai beszámoló 

 

Az összegző jelentés tartalmazta a kistérségi ügyelet működésének személyi, technikai 

feltételeit, valamint a 2011. év betegforgalmát az indokolt és indokolatlan hívásokkal 

kiegészítve.  

 

c.) Elfogadta a társulási tanács a többcélú társulás 2012. év I. félévi gazdálkodásáról 

készített beszámolóját 

 

130 963 eFt összeggel, 47,8%-ban teljesültek a bevételek, a kiadások pedig a tervezett 

előirányzatok 43,1%-ban 118 103 eFt-ban kerültek kifizetésre. 

 

d.) Döntés született a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2012. évi költségvetésének 

módosításáról 

 

A költségvetés módosítását indokolta: 

 A 2012. év áprilisi normatíva lemondás során szociális alapszolgáltatási feladatok 

ellátása jogcímen 180 eFt-tal csökkent a társulás normatív támogatása. 

 Eredeti előirányzatként nem tervezhető, központosított előirányzat keretében összesen 

616 eFt összeg tervezésre került a társulás bevételei között személyi jellegű költségek 

fedezésre. 

 Az iskolabusz szolgáltatás vásárlásra eredetileg tervezett összeget az egyéb célú 

személyszállítási szolgáltatás növekedése miatt  emelni volt szükséges. 

Ezzel egyidejűleg az iskolabusz működtetéséhez való hozzájárulás összege is 

emelkedett. 

 A 2010. év végén a sürgősségi orvosi ügyeleti feladat ellátására kiírt közbeszerzési 

eljárás során 1 000 eFt biztosítékként átutalásra került a társulás számlájára, melyet a 

szerződés lejártakor vissza kell fizetni a feladatot ellátó számára. Ez a feladat ellátási 

szerződés 2012. év végén jár le, így betervezésre került az 1 000 eFt, mint kiadás.  

 A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2011. év során LEADER 

pályázat benyújtásáról döntött, melynek támogatói határozata a 2012. évben érkezett 

meg a társuláshoz. A pályázat önerejét a 27%-os ÁFA összege képezi, mely 405 eFt 

összeg. Ez az összeg tervezésre került  a költségvetésben.   

 M9 Térségi Fejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulásként 50 eFt összeg 

tervezésre került. 
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e.) Módosításra került a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi költségvetése 

 

A költségvetés módosítását az indokolta, hogy időközben a működési és a fejlesztési 

bevételek és ezzel együtt a kiadások is megváltoztak. 

A módosítás indokai a következők voltak: 

- A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 2009. évi zárszámadása 

keretében meghatározta a pénzmaradványát és annak felosztását. 

- A 2009. évi beszámoló keretében mutatószám felmérésre is sor került, melynek keretében a 

Társulásnak összességében normatíva jogtalan igénybe vétele miatt visszafizetési 

kötelezettsége és pótigénye keletkezett. 

- A költségvetés-tervezés során rendelkezésre álló források alapján nem volt lehetőség a 

Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alkalmazottai részére étkezési 

hozzájárulást biztosítani.  

- A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás a 11/2010 (III.31) számú CSKTT határozata alapján 

hozzájárulást biztosított 2010. évi költségvetéséből az M9 Térségi Fejlesztési Tanács 

megalakításához. 

- A 17/2010 (IV.18) számú CSKTT határozat értelmében a Csurgó Kistérségi Többcélú 

Társulás 2010.05.05 és 2010.10.31 között 21 fő foglalkoztatását vállalta a Dél-dunántúli 

Regionális Munkaügyi Központ támogatása mellett. A támogatás mértéke a bér és járulék 

költségek 90%-a. A fennmaradó 10%-ot a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás az általános 

tartalékból fedezte. 

- A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 7/2010. (II.11.) sz. határozata alapján pályázatot 

nyújtott be közösségi busz beszerzésére, mely projektet támogatásra érdemesnek ítélték. A 

közösségi busz beszerzéséhez a támogatási összeg mellett önerőt is kellett biztosítani. 

- A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás közmunkaprogramjának költségvetését is 

módosítani kellett, mert az eredetileg tervezett költségek között átcsoportosítások történtek. A 

program összköltsége nem változott. 

- A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás gesztorságával benyújtott „2010/02 Romák 

Közmunkaprogramja” projekt keretében az 53/2009. (XII.19.) számú CSKTT határozat 

értelmében a pályázat során érintett települések önkormányzatai kötelezettséget vállaltak a 

pályázat során beszerzésre került anyagok, eszközök, szolgáltatások áfájának megfizetésére. 

Ez az összeg a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás költségvetésében egyfelől 

támogatásértékű kiadás, másfelől pedig támogatásértékű bevétel. 

 

f.) Döntés született a Csurgói Napsugár gyesület részére 3 600 eFt összeg visszatérítendő 

támogtásról . 

 

A Csurgói Napsugár Egyesület 2011. novemberében sikeres projektötletet nyújtott be a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetében. E pályázat kertében az egyesület nulla forint önerővel 3 670 760 Ft 

vissza nem térítendő támogatást nyert el. Mivel e pályázati konstrukció utófinanszírozásos, az 

egyesületnek meg kellett előlegezni ezt az összeget, de sajnos nem állt rendelkezésükre a 

forrás. Az egyesület vezetője azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Társulási Tanácshoz, hogy 

3 600 000 Ft összegű visszatérítendő támogatást biztosítson számukra a Csurgó Kistérségi 

Többcélú Társulás. 

A visszatérítendő támogatás összegére a LEADER támogatói határozat nyújt fedezetet. A 

kifizetési kérelem alapján lehívott támogatási összegekből fizetik vissza a kapott támogatást, 

legkésőbb 2013. december 31. napjáig 
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g.) A Napsugár Szociális Intézmény vezetője tájékozttót tartott az intézmény eddigi 

működéséről 

 

Vassné Huszics Bernadett a Napsugár Szociális Intézmény vezetőjeként bemutatta az 

intézmény által elért eddigi eredményeket, a megvalósított tevékenységeket, valamint a 

társulási tanácsot tájékoztatta az intézmény jövőbeni céljairól is. 

 

 

6. 2012. október 26-án megtartott ülésen 
 

a.) A Társulási Tanácsa elhatározta, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program 

keretében kiírt TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a 

szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” programon a pályázati feltételeknek 

megfelelően a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás részt kíván venni. 

 

E projekt 2013. évi kezdéssel 2 fő roma nő foglalkoztatását teszi lehetővé azzal, hogy a 

projekt célja a családsegítő szolgálat kapacitásának bővítése, az elért lakosságszám növelése. 

 

b.) A társulás döntött arról, hogy közbeszerzési eljárást folytat le a hétvégi- és hétközi orvosi 

ügyelet további működtetése érdekében a Csurgói kistérségben  

 

Kistérségünkben a központi orvosi ügyeletet az Emergency Service Kft látja el, akikkel a 

társulás szerződése 2012. december 31. napján lejár. Ahhoz, hogy a feladat ellátása 

folyamatosan, zavartalanul biztosítható legyen 2013. év januárjától is, a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását meg kell kezdeni. 

A tanács kiválasztotta Nyergesi Ferenc hivatalos közbeszerzési tanácsadót az ügyelet 

közbeszerzésének lefolytatására. 

 

7. 2012. november 14-én megtartott ülésen 
 

a.) Elfogadásra került a Többcélú Társulás 2013. évi belső ellenőrzési ütemterve 

 

A feladatok tervezésénél fontos szempont volt, hogy azoknál a költségvetési szerveknél 

tervezzünk átfogó ellenőrzést, ahol az a korábbi időszakban még nem volt, vagy ahol a helyi 

jegyző javasolta. A téma ellenőrzések kiválasztásakor figyelembe vettük a jogszabályi 

kötelezettségeket a jegyzők által kockázatosnak ítélt területeket és az általuk javasolt 

ellenőrzési területeket. 

Az ellenőrzési terv 2 fő tervezett revizori létszám mellett készült.  

 

b.) A tanács elfogadta a társulás 2012. évi háromnegyedéves beszámolóját 

 

A többcélú társulás bevételei a 2012. év során szeptember 30. napig 189 514 eFt összeggel 

68,5 %-ban, a kiadások pedig 191 480 eFt összeggel, 69,2 %-ban teljesültek.  A költségvetés 

háromnegyedéves teljesítése időarányosnak mondható. 

 

c.) A többcélú társulás 2013. évi koncepciója elfogadásra került 

 

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulást a csurgói kistérség 18 települése alkotja. Több, mint 

nyolc évvel ezelőtt, 2004. évben kezdődött az a folyamat, amely során gyorsan kialakult egy 

jól működő, a feladatok közös ellátását biztosító társulás. A csurgói kistérség a 2013. évtől 
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ugyanezzel a 18 településsel járás lesz, melynek Csurgó járási székhelytelepülése lesz, 

csakúgy, mint ahogy jelenleg is a kistérségi központ Csurgó. 

Fontos célnak tartjuk, hogy a jövőben is megmaradjon ez a jól működő társulás egy, az 

aktuális jogszabályi keretek között működő rendszerként, az általa felvállalt feladatok 

közös, társult formában történő ellátására. 

 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény 

alapján korábban létrehozott többcélú kistérségi társulás az általa ellátott feladatok után az 

adott évi költségvetési törvényben alapján járó támogatásokat 2013. június 30-ig igénybe 

veheti, ha vállalja, hogy a társulási megállapodás Mötv. rendelkezéseinek megfelelő 

módosítása 2013. június 30-án lép hatályba és 2013. június 30-áig az intézményt fenntartja. 

A többcélú kistérségi társulás a támogatásra 2013. június 30. napjáig jogosult, ezt követő 

hónap első napjától e támogatásokra a feladatot átvevő települési önkormányzat, vagy a 

társulási megállapodásban kijelölt székhely önkormányzat jogosult, amennyiben a fenntartó 

az ellátott feladatra működési engedéllyel rendelkezik. 

 

2013. évi térségi szintű fejlesztési elképzeléseink 

 

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás megalakulása óta több működési és fejlesztési célú 

pályázati támogatásban részesült. A jövő évben is célként fogalmazódott meg a járás 

fejlesztési elképzeléseinek közös megvalósítása, a pályázati rendszerben jártas, tapasztalt 

munkaszervezet által. 

Intézményünk, a Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Európai Uniós 

pályázati forrásból TÁMOP-5.2.5 jelű projektet valósít meg, mely a 2013. évben zárul le, 

valamint benyújtás alatt állt egy TÁMOP-5.3.1 jelű projekt is. (-nevezett pályázatot 

támogatásra ítélték, 2013. április 1. napjával indul a projekt)   

Fentieken túl jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás, valamint a társulások 

működési feladatainak ellátására pályázati felhívás kiírása várható. 

 

d.) Döntés született a Csurgó Kistérségi Hétvégi és Hétközi orvosi ügyelet ellátásáról 

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 21/2012. (X.26.) számú CSKTT 

határozatát, melyben közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntött, hatályon kívül helyezte. A 

Társulási Tanács utasította a munkaszervezetet, hogy 3 napon belül állítsa össze a szakmai 

program kritériumait, és ezt jutassa el a Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság részére, valamint felkérte a Csurgói Egészségügyi Centrum 

Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy 2012. 

december 10-ig a Társulási Tanács elnökének olyan szakmai programot nyújtson be, mely 

garanciális keretek között részleteiben tartalmazza az ügyelet szakmailag biztonságos, 

gazdaságos ellátásának feltételeit. 

Az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társasággal fennálló szerződést határozott időre 2013. április 30-ig, de legkésőbb az új 

szolgáltatóval való szerződés megkötéséig meghosszabbította. 

 

8. 2012. november 29-én megtartott ülésen 

 
Az ülés nem volt határozatképes. 
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9. 2012. december 20-án megtartott ülésen 
 

a.) Tájékoztató került megtartásra a Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit 

Kft hétközi és hétvégi orvosi ügyeletre vonatkozó szakmai dokumentációjáról 

 

A társulási tanács megvitatta a Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit Kft 

hétközi és hétvégi orvosi ügyeletre vonatkozó szakmai dokumentációját. 

 

b.) Elfogadásra került a társulás 2012. évi költségvetésének módosítása 

 

A költsgévetés módosítását az alábbiak indokolták:  

 A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 19/2012 (VIII.23) számú 

határozattal 3 600 eFt visszatérítendő támogatás átadásáról döntött a Csurgói 

Napsugár Egyesület részére. 

 Az iskolabusz működtetéséhez való hozzájárulás összege emelkedett. 

 A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezetének feladatait Csurgó Város 

Polgármesteri Hivatala látja el, akinek működési célú támogatásértékű kiadásként 

betervezésre kerültek a munkaszervezet személyi jellegű kifizetései, valamint dologi 

kiadásai. A háromnegyedéves beszámoló adatai alapján látszik, hogy a dologi és a 

személyi jellegű kiadások is túl lettek tervezve, így csökkentésre került ez az összeg. 

 

c.) Közbeszerzési tanácsadó kiválasztásra került a TIOP-1.2.5-12/1-2012-0014 azonosító 

számú „Infrastrukturális fejlesztések, minőségi közoktatás és közművelődési szolgáltatások 

nyújtásához a csurgói kistérségben” című pályázat megvalósításához 

 

A közbeszerzési tanácsadó kiválasztásához 5 darab ajánlat érkezett. A beérlezett ajánlatok 

közül a legolcsóbbat választotta a társulási tanács, így arró döntött, hogy a Csurgó Kistérségi 

Többcélú Társulás „Infrastrukturális fejlesztések, minőségi közoktatási és közművelődési 

szolgáltatások nyújtásához a csurgói kistérségben” című, TIOP-1.2.5-12/1-2012-0014 

azonosító számú pályázatának keretein belül megvalósítandó árubeszerzésére irányuló teljes 

közbeszerzési eljárást az ALD Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft bonyolítsa le, 

mely közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás díja bruttó 444.500 Ft. 

 

IV. A Kistérségi együttműködés egyéb alkalmai: 
 
A Csurgói Kistérségben a társulási ülésen kívül számos olyan „műhelymunka” folyt, 

amelynek rendkívül fontos szerepe van a működést érintő döntések előkészítésében, és a 

fejlesztés irányvonalának meghatározásában. Ezek az értekezletek, egyeztetések, kollégiumok 

hasonlóan fontos szereppel bírnak, mint a Társulási Tanács ülései, ám elsősorban az érdekek 

egyeztetésére, az irányvonalak meghatározására és a stratégiai tervezésre van jelentős 

kihatásuk. A beszámoló jelen részében ezeknek a munkafolyamatoknak bemutatására kerül 

sor. 

 

1.) Közbiztonsági Egyeztető Fórumok  

 
2012. január 10. és 2012. június 14. napján közbiztonsági egyeztető fórum került megtartásra, 

melyeken Hegedűs János, a Nagyatádi Rendőrkapitányság vezetője tartott tájékoztatót a 

kistérség közbiztonsági helyzetéről, ismertette a változásokat, tudnivalókat. 
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2.) Fogyatékkal élők nappali intézményének megnyitója 

 
2012. március 1. napjával megnyitott a fogyatékkal élők nappali intézménye, a Napsugár 

Szociális Intézmény. Az intézmény ünnepélyes megnyitójára 2012. április 3. napján került 

sor, melyen Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár is beszédet mondott. 

 

3.) A kistérségi sportalap felosztásra került 
A kistérségi sportalapban részt vevő önkormányzatok területéről összesen 8 darab érvényes 

pályázat érkezett be, melyeket támogatásra jogosultnak ítélt a bíráló bizottság. Mindösszesen 

376 eFt összeg került felosztásra. 

 

4.) A TÁMOP-5.1.1.-09/6 kódszámú „Képzés-foglalkoztatás hátrányos 

helyzetűeknek” című projekt zárórendezvénye 

 
2012. augusztus 27. napján került sor a projekt zárórendezvénye keretein belül foglalkoztatási 

fórum megtartására is. 

 

5.) Egyeztetés az iskolabuszok 2011/2012. tanévében történő működéséről 
 

Az iskolabusz szolgáltatásában érdekelt önkormányzatok, az iskolák vezetői részvételével 

megbeszélés folyt a már meglévő iskolabusz járatok működéséről, az esetleges változtatási 

igényekről. 

 

6.) Foglalkoztatási fórum a TÁMOP 1.4.4.-08/1 „Foglalkoztatási paktum 

kialakítása a csurgói kistérségben” című pályázat keretében 

 
2012. október 3. napján megtartotta III. Foglalkoztatási Fórumát a Csurgó Kistérségi 

Foglalkoztatási Paktum. 

 

V. A kistérség társulás pályázatai 2012-ben 
 

Elnyert és folyamatban lévő pályázatok: 

 
1.) TÁMOP-5.1.1.-09/6 kódszámú „Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek” című 

pályázatot 2010 januárjában adta be a Társulás, és 2010 augusztusában a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító hatósága 247 020 000 Ft összegű 

támogatásra érdemesnek találta a projektet, mely 100%-ban fedezte a program költségeit, így 

önerőt nem igényelt. A projekt a 24 hónapon át történő foglalkoztatatással a hátrányos 

helyzetű álláskeresők számára biztosított lehetőséget a munkaerő piacra való visszatéréshez. 

A projekt során 2 képzés valósult meg 60 fővel, a megvalósítás helyszíne a csurgói kistérség 

18 települése, ahonnan lélekszámmal arányosan lett kiválasztva a 60 fő munkavállaló. 

Mindezek mellett a fogyatékos személyek nappali ellátását biztosító intézmény működésének 

megkezdéséhez szükséges feltételek nagy része is kialakításra került e projektből. A program 

2012.08.31 napján lezárult. 

 

2.) TIOP-1.2.5-12/1-2012-0014 azonosító számú „Infrastrukturális fejlesztések, minőségi 

közoktatási és közművelődési szolgáltatások nyújtásához a csurgói kistérségben” címmel 
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pályázat került benyújtásra, melynek a támogató döntése 2012. 11. 12-én született meg. A 

támogatás öszege 29 985 028 Ft. A pályázat célja egy olyan infrastruktúra kiépítése, amely 

lehetővé teszi az oktatás, művelődés zavartalan működéséhez szükséges számítástechnikai 

háttér biztosítását. A pályázat három célterületre fókuszál a fejlesztések során: könyvtár és 

mozgókönyvtár; kistérségi iskolák; Csurgói Kistérségi Többcélú Társulás gesztor hivatala.  A 

projekt a 2013. év során kerül megvalósításra. 

 

3.) LEADER pályázat keretében a Térségi marketing tevékenységek támogatása célterületen 

1 500 eFt támogatást nyert a társulás a 2012. év során, melyhez 27% önerőt, azaz 405 eFt-ot 

kell hozzá tenni. E projekt a 2013. év folyamán valósul meg. A program keretében 3 000 db 

turisztika kiadvány készíttetése történik. 

 

4.) TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2012-0004 projektet nyújtott be 2012. év végén a társulás, mely 

2013. április 1. napjával indul. A Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a 

felelős a „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyeremkjóléti 

ellátórendszerben” című felhívás megvalósításárért. 

A projekt 100%-ban finanaszírozza a projekt elszámolható összes költségét, mely 5 153 640 

Ft. Az intézmény 12 hónapon keresztül 2 fő foglalkoztatását valósítja meg napi 6 órás 

munkaviszony mellett, majd ezt követően 3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség áll 

fenn. 

 

5.) Csurgó Kistérség jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére a társulás 2012. évre 

2 810 000 Ft forintot nyert. 

 

6.) TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0085 kódszámmal, „Innovatív, kísérleti foglalkoztatási program 

a csurgói kistérségben” címmel 2012.10.01 napján pályázatot nyújtott be a társulás, melynek 

még nincs eredménye. A projekt a térségben feltárt gyenge pontok visszaszorítására épít. 

Innovatív foglalkoztatási program keretében a térségben élő hátrányos helyzetű álláskeresők 

foglalkoztatása érdekében egy kísérleti mezőgazdasági program kifejlesztése a cél, mellette 

magas színvonalú szakképzési oktatásra alkalmas mezőgazdasági mintaprogram kialakítása, 

melyben a térségben élő, hátrányos helyzetű munkanélküliek esélyt kapnak a piacképes 

szakképesítés mellett szakmai tapasztalatok megszerzésére, és a munkaerőpiacra történő 

visszatérésre. 

 

A már elnyert pályázatok menedzselését, pályázati elszámolását folyamatosan végezték az 

iroda dolgozói a 2012. évben is. 

 

Elutasított pályázatok: 

 
1.) TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0031 

 

 

 

Csurgó, 2013. március 14. 


