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Telefon: 85/501-000 

E-mail:polghiv@marcali.hu 

 

Ügyiratszám:  5994/2016              2. számú előterjesztés 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó 

 

A képviselő-testület a 2016. június 16-i-én ülésére  

az önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás két költségvetési szervet- Marcali Szociális és 

Egészségügyi Szolgáltató Központ, Marcali Óvodai Központ- tart fenn és végzi a fenntartói 

döntések előkészítését, a támogatói szerződések megkötését, a normatív támogatások kezelését, 

valamint a feladatokat támogató adminisztrációs tevékenységet: 

 

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ: az intézményen keresztül biztosítja a Társulás a 

szociális és gyermekjóléti alapellátásokat, a gyermekek napközbeni ellátását, az idősek bentlakásos 

ellátását. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellátási területében a jogszabályi változások 

miatt 2016.01.01-től jelentős változás következett be. Az intézmény szolgáltatásait az alábbi 

települések veszik igénybe, akik Társulási Megállapodás is kötöttek a feladat ellátására: 
 társult települések 

2015.12.31-ig 

társult települések 

2016.01.01-től 

családsegítés Marcali, Kelevíz, Sávoly, 

Nagyszakácsi, Somogyzsitfa, 

Somogysámson, Csákány, 

Szőkedencs, Nemesvid, 

Somogysimonyi 

Csákány, Marcali, Nagyszakácsi, 

Nemesdéd, Nemesvid, Sávoly, 

Somogysámson, Somogysimonyi, 

Somogyzsitfa, Szőkedencs, Vése, 

Varászló 

gyermekjóléti szolgálat Marcali, Kelevíz, Sávoly, 

Nagyszakácsi, Somogyzsitfa, 

Somogysámson, Csákány, 

Szőkedencs, Nemesvid, 

Somogysimonyi 

Csákány, Marcali, Nagyszakácsi, 

Nemesdéd, Nemesvid, Sávoly, 

Somogysámson, Somogysimonyi, 

Somogyzsitfa, Szőkedencs, Vése, 

Varászló 

család és gyermekjóléti 

központ 

 Balatonberény, Balatonkeresztúr, 

Balatonmáriafürdő, Balatonújlak, 

Balatonszentgyörgy, Böhönye, 

Csákány, Csömend, Főnyed, 

Gadány, Hollád, Hosszúvíz, 

Kelevíz, Kéthely, Libickozma, 

Marcali, Mesztegnyő, 

Nagyszakácsi, Nemesdéd, 

Nemeskisfalud, Nemesvid, Nikla, 

Pusztakovácsi, Sávoly, 

Somogysámson, Somogysimonyi, 

Somogyszentpál, Somogyzsitfa, 

Szegerdő, Szenyér, Szőkedencs, 

Tapsony, Táska, Tikos, Varászló, 

Vése, Vörs 

szociális étkeztetés Marcali, Kelevíz Marcali, Sávoly 

házi segítségnyújtás Marcali, Kelevíz, Sávoly, Csákány, Marcali, Nagyszakácsi, 
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Nagyszakácsi, Somogyzsitfa, 

Somogysámson, Csákány, 

Szőkedencs, Nemesvid, 

Somogysimonyi 

Nemesvid, Sávoly, 

Somogysámson, Somogysimonyi, 

Somogyzsitfa, Szőkedencs 

időskorúak nappali ellátása Marcali, Kelevíz, Sávoly, 

Nagyszakácsi, Somogyzsitfa, 

Somogysámson, Csákány, 

Szőkedencs, Nemesvid, 

Somogysimonyi 

Csákány, Marcali, Nagyszakácsi, 

Nemesvid, Sávoly, 

Somogysámson, Somogysimonyi, 

Somogyzsitfa, Szőkedencs, 

időskorúak bentlakásos ellátása Marcali Marcali 

bölcsőde 38 település 37 település 
jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

38 település 37 település 

támogató szolgálat 38 település 37 település 
pszichiátriai betegek közösségi 

ellátása 

38 település 37 település 

központi háziorvosi ügyelet 33 település  

 

A táblázatból látható, hogy az intézmény által ellátott feladatok száma a család és gyermekjóléti 

központ szolgáltatás létrejöttével bővült, a szolgáltatást az egész járás területére kötelező jelleggel 

kellett megszervezni. Az intézmény ellátási területének átszervezésénél figyelembe vételre került a 

környező települések véleménye, valamint a jogszabályban rögzített kötöttség, hogy egyazon közös 

hivatalhoz tartozó települések számára azonos szolgáltató végezze a család és gyermekjóléti 

szolgáltatást. Ennek megfelelően a család és gyermekjóléti szolgálat esetében az ellátási terület 

bővült 2016.01.01-től 3 településsel, míg csökkent 1 településsel. A házi segítségnyújtás, étkeztetés 

és idősek nappali ellátása esetében Kelevíz községgel csökkent az ellátási terület, figyelembe véve, 

hogy a község a Mesztegnyői Közös Hivatalhoz csatlakozott.  

A járás egész területére kiterjedő szolgáltatások esetén (bölcsőde, támogató szolgálat, közösségi 

ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) az ellátási terület csökkenése Somogyfajsz község 

számára nyújtott szolgáltatások megszűntetéséhez kapcsolódik, mivel a települést a kaposvári 

járásba sorolták át. 

Az átszervezések fokozott terhet róttak az intézményre, hiszen az ellátási terület bővülése azon 

szolgáltatások esetében történt, melyek személyes jelenlétet igényelnek. A szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján meghatározott szolgáltatások ellátását az 

intézmény folyamatos dolgozói létszám hiány mellett végzi. 

 

További jelentős változás volt az intézmény életében, hogy gazdálkodási feladatait 2015. április 1-

től a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

 

2015. december 1-től a központi háziorvosi ügyelet ellátásának és megszervezésének kötelezettsége 

a társult települések háziorvosainak kérésének megfelelően külső szolgáltatóhoz az Emergency 

Service Kft-hez került. A szolgáltató közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra, a feladat 

ellátás finanszírozására közvetlenül az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szerződött. 2015. 

december 1-től a háziorvosi ügyelet feladatait a szolgáltató egy orvossal lája el december hónapban 

az ügyelet korábbi épületében, majd 2016. január 8-tól a Kórház épületében. 

 

Az intézmény költségvetése 2015. évben 341.912/e Ft volt, melyből 17.266/e Ft érkezik társult 

települések befizetéséből, 21.405/e Ft a munkaszervezet által kezelt támogatási szerződésekből 

(melyek a társult feladat ellátást támogatják), valamint 14.975/e Ft a társult feladat ellátás normatív 

támogatása. 
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Marcali Óvodai Központ: az intézmény 4 településen 7 intézményben fogadja 7 település 

összesen 424 gyermekét, akik közül 334 fő jár a marcali intézményekbe. Az Óvoda teljes 

gazdálkodási feladatait a Közös Hivatal bonyolítja le. Az intézmény költségvetése közel 269.976/e 

Ft. Valamennyi intézmény számára 2015. évben is folyamatosan biztosított volt az úszásoktatás 

igénybevétele. Marcali Város Önkormányzata pályázatának eredményeképpen felújításra került a 

Katona József utcai Bóbita óvoda. A felújítás idejére a feladat ellátás a Mikszáth utcai óvodában 

került megszervezésre. A Marcali Óvodai Központban a 2015/2016 nevelési évben a 

gyermeklétszám csökkenés miatt a sávolyi tagintézményben került sor az indítható csoportok 

számának csökkentésére, így összesen 14 marcali, 2 balatonmáriafürdői, 1 nemesvidi, és 1 sávolyi 

csoporttal működik az intézmény. 

 

 

Fogászati alapellátás: a fogászati alapellátás 23 település számára került 4 fogászati vegyes 

körzetben megszervezésre. A Somogy Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi 

Hivatalával, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, valamint a közreműködő fogorvosokkal 

történő kapcsolattartást, az ellátási területet szabályozó rendelet előkészítését, valamint a szükséges 

feladat ellátási szerződések megkötését a munkaszervezet, a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 

végzi. A III. számú körzetet korábban ellátó Dr. Czike Izabella nyugállományba vonulásával, 

valamint a körzet helyettesítéssel történő ellátására szóló szerződés 2015. november 30-i lejáratával 

a III. számú fogászati vegyes körzet ellátása nem biztosított.  A IV. számú körzetet ellátó Zsolnainé 

Farkas Tímea 2015. november 30-val közös megegyezéssel megszűntette a feladat ellátását, a 

körzetet helyettesítés keretében dr. Kutasi Judit Katalin látja el.  

A körzetek ellátására a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2015. október 28-án, valamint 2015. 

december 10-én is tárgyalást folytatott le a környéken dolgozó fogorvosokkal. A körzetek tartós 

ellátását a környéken dolgozó fogorvosok közül 3-an vállalták. A megbeszélések eredményének 

megfelelően a Társulási Tanács 2015. december 18-i ülésén döntött a Tanács a körzetek ellátási 

területének átalakításáról, valamint az egyes körzetekben biztosítandó ellátási időről. A 

körzethatárok átalakítása, az egyes körzetekben biztosítandó ellátási idő meghatározása azt a célt 

szolgálta, hogy összefüggő területek jöjjenek azt is figyelembe véve, hogy a helyettesítést akár 

Balatonszentgyörgyön, akár Öreglakon el lehessen látni. A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 

támogató véleményét 2016. február 11-én küldte el a Társulás számára, majd 2016. február 22-én a 

körzethatár módosítását a Somogy Megyei Kormányhivatal is jóvá hagyta. A finanszírozási 

szerződések módosítását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2016. április 1-től hagyta jóvá. 

 

A III. sz. fogászati vegyes körzetbe azonban továbbra sem sikerült helyettesítő orvost találni, és az 

egészségügyi államigazgatási szerv nem jelölt ki helyettesítő orvost. 

 

 

Belső ellenőrzés: 2014. évhez hasonlóan az ellenőri feladatokat 2 fő látja el a Társulás 37 

településén. Az éves ellenőrzési ütemtervben rögzített 30 ellenőrzésből 26 költségvetési szerv 

rendszer- illetve szabályszerűségi ellenőrzése valósult meg, 4 költségvetési szerv ellenőrzésére 

áthúzódott 2016. évre. A belső ellenőrök tevékenységét a Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján az 

ellenőrzött szervek értékelik, mely az éves összefoglaló jelentésben jelenik meg. Az értékelés során 

4,9 illetve 5 „érdemjegyet” kaptak a belső ellenőrök. Az ellenőrzést végző munkatársak 

maradéktalanul megfelelt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában rögzített általános és szakmai 

követelményeknek. Az ellenőrzési ütemterv alapján 2015. évben kiemelt terület volt az eddigi 

vizsgálatoknál mellőzött roma nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzése, és a megváltozott 
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jogszabályi háttérnek megfelelően a szervezetek működésére és gazdálkodására vonatkozó belső 

szabályozottság ellenőrzése.   

 

Hatósági társulás: szintén változatlan formában a települések igényt tartanak a Marcali Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselői által végzett munkára a működési engedélyezési, telephely 

engedélyezési, telekalakítási feladatok, üzleti célú szálláshely üzemeltetési engedélyének kiadása 

feladatok megvalósítása során.  

 

Közfoglalkoztatás: A korábbi évekhez hasonlóan közvetlenül 3 település (Marcali, Hollád, Vörs) 

számára láttuk el a közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatokat: pályázat írás, 

közfoglalkoztatottak alkalmazása, szerződések megszűntetése, bérszámfejtés, elszámolás.  

A 2015. év során az alábbi létszám foglalkoztatása valósult meg 11 közfoglalkoztatási program 

keretében. 

 
Közfoglalkoztatás 

típusa 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

START 

értékteremtő 

2015.01.01- 

2015.02.28 

11 11           

Hosszabb idejű 

2015.01.01- 

2015.02.28 

5 5           

Hosszabb idejű 

2015.01.01- 

2015.02.28 

6 6           

Képzés 

2015.01.01- 

2015.03.31 

9 9 9          

START helyi 

ráépülő 

2015.03.16- 

2016.02.29 

  8 10 8 8 7 7 8 9 9 10 

START belvíz 

2015.03.01- 

2015.10.31 

  59 56 55 54 54 55 55 55   

START földút 

2015.03.16- 

2016.02.29 

  37 39 37 36 37 37 36 36 37 35 

Településrészi 

közfoglalkoztatás 

2015.09.14- 

2015.10.31 

        10 10   

Hosszabb idejű 

2015.11.16- 

2016.02.29 

          25 31 

Hosszabb idejű 

(adminisztrátor) 

2015.12.07- 

2015.12.31) 

           1 

Képzés 

2015.11.23- 

2015.06.30 

           31 

összesen 31 31 113 105 100 98 98 99 109 110 71 108 

 



5 

 

A közfoglalkoztatottak felvételét nehezíti, hogy a pályázati feltételeknek történő megfelelést a 

munkaügyi nyilvántartásokból, szabálysértési hatóságtól, saját nyilvántartásainkból ellenőrizni kell. 

Jelentős problémát okoz, hogy a közvetített munkanélküliek nagy száma a felkínált munkát nem 

kívánja elvállalni. 2015. évben összesen 206 db munkaszerződés megkötésére került sor a marcali 

munkanélküliek közül, míg 2012. évtől számítva 762 szerződést kötöttünk a városban élő regisztrált 

munkanélküliekkel. A közfoglalkoztatási pályázatoknak köszönhetően 12.231/e Ft értékben valósult 

meg eszközbeszerzés.  

 

TÁMOP 5.4.9: 

Az iroda pályázta és rajta keresztül valósul meg a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 

által nyújtott szolgáltatások fejlesztését célzó TÁMOP pályázat, melynek összértéke közel 28.000/e 

Ft. 2014. évben összesen 3 db kifizetési kérelem benyújtására került sor, összesen 22.000/e Ft 

értékben, melyeket a Közreműködő Szervezet elfogadott, a projekt zárása 2014. december 31-én a 

támogatási összeg 99%-nak lehívásával megvalósul. Az elmúlt 1 évben a projekttel kapcsolatban 1 

db ellenőrzés történt. A megvalósítás során 33 megbízási szerződés került megkötésre orvosokkal, 

védőnőkkel, a három alapszolgáltatási központban dolgozó közalkalmazottakkal, valamint további 

36 óra lakossági tájékoztató megtartására kötöttünk szerződést. A megbízási díjak havi számfejtése, 

kifizetése jelentős többlet feladatot okozott. A pályázat keretében a szociális területen dolgozók 

számára valósultak meg képzések, szervezetfejlesztési tréningek, szupervíziók, illetve számítógépes 

infrastruktúra fejlesztésére is sor került. 

 

A projekt megvalósítási területén dolgozó védőnők, orvosok havi 13.000 Ft/fő, az alapszolgáltatási 

központokban dolgozó és feladatot vállaló közalkalmazottak havi 30.000 Ft/fő megbízási díjban 

részesültek a projekt teljes időtartama alatt 18 hónapon keresztül.  

 

Projekt megvalósítási területe: Balatonújlak, Csákány, Főnyed, Kelevíz, Libickozma, Marcali, 

Nagyszakácsi, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogyfajsz, Somogysámson, Somogyzsitfa, Szegerdő, 

Szőkedencs, Táska 

 

A projektben érintett szociális alapszolgáltatási központok: 

Alapszolgáltatási Központ Balatonkeresztúr 

Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ 

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 

 

A pályázat záró ellenőrzése 2015. május 27-én megtörtént, a közreműködő hatóság valamennyi 

kifizetési kérelmünket és záró beszámolónkat észrevétel nélkül jóváhagyta. 

 

KEOP 1.1.1: 

A Társulás által benyújtott hulladék közszolgáltatás fejlesztését szolgáló pályázat 

eredményhirdetése 2014. december 31-én megtörtént. Pályázatunkat 382.000/e Ft támogatásban 

részesítették. A Kormány 1814/2015 (XI.15.) Kormány határozatával jóváhagyta a projekt 

93.252.000 Ft összegű többlet támogatását, mely alapján a projekt nettó összköltségvetése, a 

fizetendő önrészt figyelembe véve 500.416.053 Ft-ra emelkedett. A nettó költségvetésből 

475.395.250 Ft volt az Európai Unió támogatása, míg 25.020.803 Ft-ra a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériumhoz nyújtottunk be önerő támogatási pályázatot, mely sikeres volt. A pályázat 

megvalósításával kapcsolatban nehézséget okozott, hogy a beszerzett eszközök értékének Áfa 

tartalmát saját forrásból kellett megelőlegezni, továbbá a pályázat gyakorlati megvalósítására 

mindössze egy hónap állt rendelkezésre.  

 

A pályázat keretében az alábbi eszközök kerültek beszerzésre: 
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A szelektív hulladékgyűjtő jármű specifikációja (hulladék fajta, 

kapacitás, stb.), 
1 

Háztartási hulladékgyűjtő jármű, 2 

Konténer szállító, mosó jármű 1 

Zárt rakterű veszélyes hulladékgyűjtő jármű 1 

Mobil ágaprítógép 1 

Házi komposztáló 5392 

1100 l-es bobr 66 

204 literes HH gyűjtő 80 

60 literes HH gyűjtő 2955 

120 literes HH gyűjtő 845 

120 literes kék edényzet 7460 

120 literes sárga edényzet 7460 

120 l literes bio edényzet, barna 3846 

5 m3-es zárt HH gyűjtő 15 

saváló, 0,5 m3-es, akkumulátor, vagy elem gyűjtő, szürke, targoncával 

emelhető, levehető, jól zárható tetővel,  
4 

20 l-es műa szárazelem tároló (KCA boksz) pe. 280 x 240 x 460 mm  50 

Az asztali számítógépek: 4 

HP, KYOCERA, XEROX minőségű, központi lézer nyomtató, 55/27 

oldal/perc A4/A3 ff kapacitás, teles duplex üzemmód, irat rendezés 

lehetőség, fax lehetőség, nagy kapacitású álló A4 fiók, normál kapacitású 

fekvő A4 és A3 fiók 1 

Hulladék gyűjtési elszámolási szoftver 1 

 

Valamennyi eszköz a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére üzemeltetésre 

átadásra került. 

A pályázat keretében beszerzett hulladékgyűjtő edényzet felhasználásával a Társulás több 

településén beindult a házhoz menő jellegű elkülönített hulladékgyűjtés a hasznosítható papír, fém 

és műanyag típusokra. A pályázat keretében nyert (kék, barna, sárga színű) edények Marcaliban 

kiosztásra kerültek. 

 

A pályázat záró helyszíni ellenőrzése 2016. április 14-én megtörtént, az ellenőrzés hiányosságokat 

nem tárt fel. A kifizetési kérelem és záró beszámoló jóváhagyása a közreműködő hatóság részéről 

folyamatban van. 

 

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 

 

A Mecsek-Dráva Hulladékkezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2003. 

decemberében alakult. A társulás célja szilárdhulladék kezelő rendszer létrehozása. 

  

A projekt területén logisztikai szempontok szerint gyűjtőkörzetek kerülnek kialakításra. Az egyes 

gyűjtőkörzetek hulladékait vagy közvetlen beszállítással, vagy átrakóállomáson keresztül juttatják 

el a hulladékkezelő központokba (Marcali, Barcs).  
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Átadásra került a Marcali Regionális Hulladékkezelő Központ, ami a vegyesen gyűjtött és a 

lomtalanításból származó hulladékok feldolgozására alkalmas. A kezelés során képződő – továbbra 

is a hulladékstátuszban maradó – anyagok közül a nagy fűtőértékű részt (~40 %) energetikailag 

hasznosítható; a fémeket (2-3%) anyagában történő hasznosításra értékesik; a nehézanyagot 

lerakással ártalmatlaníttatják (2-3%), a szerves, kis szemcseméretű hulladékot komposztálás után a 

lerakók technológiai célú felhasználására adják át. Marcaliban és a gyűjtési körzetben képződő 

hulladékok jelentős része olyan kezelést kap, amely környezeti eredménye messze meghaladja a 

lerakás, mint a hulladékgazdálkodásban a legkevésbé preferált kezelési mód hatékonyságát. 

 

A szelektív gyűjtést segíti a hulladékudvar hálózat (22 db hulladékudvar), illetve átrakóállomások 

kialakítása is.  

 

Marcaliban a hulladékgyűjtő udvar a Puskás Tivadar utcában, a 2628/23 helyrajzi számú területen 

megvalósult. Itt a vegyesen gyűjtött hulladék mechanikai-biológiai kezeléssel továbbosztályozásra 

kerül. A hulladékudvart az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzemelteti. 

 

A fejlesztési projekt keretében több mint 800 szelektív gyűjtősziget került bevezetésre, ebből 

Marcaliban 18 gyűjtőpontot alakított ki a nyertes vállalkozó.  
 

A gyűjtőszigetes rendszeren kívül 2014. augusztus 18-tól a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási 

Programnak köszönhetően – elindult a házhoz menő jellegű elkülönített hulladékgyűjtés a 

hasznosítható papír, fém és műanyag típusokra. A pályázat keretében nyert (kék színű) edényeket 

Marcaliban 1685 háztartás vette át. 

 

 

Határozati Javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati társulások céljáról, 

helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Marcali, 2016. június 3. 

 

 

Dr. Sütő László s.k. 

polgármester 


