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VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
8701 Marcali, Rákóczi utca 11.,
Telefon: 85/501-000
E-mail:polghiv@marcali.hu

Ügyiratszám: 9128/2019 1. számú előterjesztés

T Á J É K O Z T A T Ó

A képviselő-testület a 2019. június 27-i-én ülésére
az önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Marcali Város Önkormányzata a 2018. évben a következő társulásokban vett részt:
1. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2. Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás

1. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás:

A Társulás feladatai:
a) óvodai ellátás;
b) egészségügyi alapellátás keretében: fogorvosi alapellátás, védőnői ellátás, iskola

egészségügyi ellátás védőnői szolgáltatás, a háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti ellátás;

c) szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások keretében: családsegítés,
étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató
szolgálat, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, idősek nappali ellátása, idősek
otthona, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekjóléti központ, bölcsőde,
tanyagondnoki szolgáltatás,

d) nyilvános könyvtári ellátás biztosítása mozgókönyvtári ellátás támogatásával
e) helyi környezet- és természetvédelem
f) helyi közfoglalkoztatás;
g) gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok

a területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10.§-a szerint
i) területfejlesztés.

kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet
szerint
j) működési engedély kiadása

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő
és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerint

k) telepengedélyezési eljárás lefolytatása
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a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az
ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
4. melléklete 1. pontja alapján

l) telekalakítási eljárásban első fokú szakhatóságként történő eljárás

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-
üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján

m) üzleti célú szálláshely üzemeltetési engedélyek kiadása, kivéve az egyéb szálláshely és
falusi szálláshely típusú szálláshelyek esetét

2017-hez képest a Társulás keretében történő feladat ellátás a belső ellenőrzés feladatával csökkent,
melyről 2018. április 1-től a települések önállóan gondoskodnak.

A Társulás 2018. évi működésének és teljesített költségvetésének 5 meghatározó eleme a Marcali
Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ, a Marcali Óvodai Központ fenntartása, a
közfoglalkoztatási programok lebonyolítása, a hulladékgazdálkodás közszolgáltatási rendszerének
átszervezése, valamint a fogászati alapellátás biztosítása volt.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ: Az előző évekhez hasonlóan jogszabályi
változások miatt 2018. évben is folytatódott az intézmény által nyújtott szolgáltatások átalakítása.
Az évente változó jogszabályoknak történő megfelelés érdekében 2017.09.01-től bevezetésre került
az óvodai és iskolai szociális munka a járás egész területére vonatkozó illetékességi területtel.

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 végezte tekintettel
az ágazatban elérhető alacsony jövedelmekre, valamint az állások betöltéséhez szükséges
végzettségekre.

Az ellátott feladatokat igénybe vevők száma:
igénybe vevők átlagos száma

család és gyermekjóléti
szolgálat

92 család/ 148 gyermek

család és gyermekjóléti
központ (hatósági
intézkedésekhez kapcsolódó
feladatok)

220 család/ 321 gyermek

szociális étkeztetés 203
házi segítségnyújtás személyi
gondozás

83

házi segítségnyújtás szociális
segítés

6

időskorúak nappali ellátása 30
időskorúak bentlakásos ellátása 22
bölcsőde 50
jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

170

támogató szolgálat 52
pszichiátriai betegek közösségi
ellátása

40

védőnői feladat ellátás I. védőnői körzet: 187 fő
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gondozottak létszáma
2017.10.31 - i állapot szerint

(gondozottak száma)
II. védőnői körzet: 160 fő
III. védőnői körzet: 222 fő
IV. védőnői körzet: 255 fő
/ebből oktatási int. tanulója:
225 fő/
V. védőnői körzet: 631 fő
/ebből oktatási int. tanulója:
630 fő/
II. iskolai körzet: 703 fő

A 2018. december 31-ig
gondozott várandósok
létszáma: 132 fő volt.

Az intézmény költségvetése 2018. évben 341.008/e Ft volt, az intézményben foglalkoztatottak
átlagos éves létszáma 66 fő. Az intézmény feladatait folyamatosan bővülő létszám és költségvetés
mellett tudta ellátni. A kötelező feladatok ellátása mellett 2018-ban az intézmény 3 db Európai Unió
által támogatott projektben is részt vett, melyek célja az alapfeladatok hatékonyabb ellátásának
lehetővé tétele. (TOP 5.2.1; EFOP 1.5.3; EFOP 3.9.2). Az intézmény által biztosított támogató
szolgálat számára új kisbusz került beszerzésre a 2018. évben.

Marcali Óvodai Központ: az intézmény 4 településen 7 intézményben fogadja 7 település
összesen 422 gyermekét, akik közül 323 fő járt a marcali intézményekbe. A marcali óvodákba járó
gyermekek száma 2017. évhez képest 25 fővel csökkent. Az intézmény költségvetése 530.678/e Ft
volt, a foglalkoztatottak átlagos éves létszáma 101 fő. Valamennyi intézmény számára 2017. évben
is folyamatosan biztosított volt az úszásoktatás igénybevétele. 2018. évben az intézmény 14 marcali,
2 balatonmáriafürdői, 1 nemesvidi, és 1 sávolyi csoporttal működött. Az intézmény működtetésében
jelentős változást eredményezett, hogy 2018. január 1-től a költségvetési törvény változása miatt a
város közétkeztetését végezte, beleértve a bölcsődéseket, óvodásokat, tanulókat és a szociális
étkezésben részt vevőket. A kötelező feladatok ellátása mellett 2018-ban az intézmény 1 db Európai
Unió által támogatott projektben is részt vett. (EFOP 3.9.2). 2018-ban elindult a Posta köz 3. szám
alatt található óvoda felújítása.

Központi ügyelet:
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 szolgálat 2016. január 8-tól a Kórház épületében vehető igénybe. A
Társulás a helységért 150.000 Ft/hó bérleti díjat fizet a Somogy Megyei Kaposi Mór
Oktatókórháznak. A feladat ellátásának biztosításához az OEP finanszírozáson kívül a települések is
hozzájárultak összesen 10.055/e Ft-tal, melyből 3.627/e Ft Marcali Város Önkormányzata által
teljesített befizetés.

Fogászati alapellátás: a fogászati alapellátás 23 település számára került 4 fogászati vegyes
körzetben megszervezésre. A négy körzet közül 2018-ben mindössze az I. számú fogászati vegyes
körzet volt teljes évben praxis joggal betöltött. A II. számú fogászati vegyes körzet 2018-ban
helyettesítés keretében került ellátásra heti 15 óra rendelési időben, a III. körzet 2018.
szeptemberétől 25 órában helyettesítés keretében, a IV. számú körzet helyettesítés keretében heti 30
órában került ellátásra a feladatot ellátó szolgáltatók kérésének megfelelően.
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Belső ellenőrzés: 2018. márciusában a belső ellenőrzés kikerült a társulás keretében ellátott
feladatok közül, ezek után valamennyi társult település önállóan szervezi meg belső ellenőrzését. A
Társulás és intézményei is vállalkozótól veszik igénybe a szolgáltatást.

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.

Kereskedelmi ügyek 176 db
Szálláshellyel kapcsolatos ügyek 17 db
Ipari tevékenységgel kapcsolatos ügyek 28 db

Közfoglalkoztatás: A korábbi évekhez hasonlóan közvetlenül 3 település (Marcali, Hollád, Vörs)
számára látta el a Társulás a közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatokat: pályázat írás,
közfoglalkoztatottak alkalmazása, szerződések megszűntetése, bérszámfejtés, elszámolás. A
képzéses közfoglalkoztatási programok esetében a járás egész területéről kerültek
közfoglalkoztatottak felvételre.
A 2018. év során az alábbi létszám foglalkoztatása valósult meg 11 közfoglalkoztatási program
keretében.

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
Képzés 2018.01.26-
2018.07.15 3 3 3 3 3
Képzés 2018.01.14-
2018.03.23 2 3 3
Képzés 2018.01.26-
2018.05.23 5 5 2 2
Képzés 2018.10.03-
2018.11.30 10 9
Képzés 2018.12.01-
2018.12.31 31
Képzés 2018.12.20-
2018.12.31 18
START 2017. évi földút
2018.01.01- 2018.02.28

20 20
START 2017. évi közút
2018.01.01- 2018.02.28

36 35
START 2018. évi belvíz
2018.03.01- 2018.10.31

15 20 20 20 14 16 18 18
START 2018. évi földút
2018.03.01-
2018.12.31. 17 20 21 20 15 15 14 16 19 20
START 2018. évi közút
2018.03.01- 2018.12.31

25 30 31 28 21 21 23 28 31 29
Összesen:

58 63 68 75 77 71 53 52 55 72 59 98

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
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kívánja elvállalni. A közfoglalkoztatási pályázatoknak köszönhetően 3.072/e Ft értékben valósult
meg eszközbeszerzés, míg további 15.756/e Ft értékben dologi kiadásokat lehetett finanszírozni.
2018. évben a közfoglalkoztatásra fordított kiadások összege 78.993/e Ft – a 2017. évihez képset
közel 50 millió Ft-tal kevesebb, a csökkenés a közfoglalkoztatotti létszám csökkenéséből adódik-
melyhez Marcali Város Önkormányzata 577/e Ft-tal járult hozzá.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás:
2018. évhez hasonlóan a hulladékszállítási közszolgáltatást a Társulás, továbbá 2 másik társulás,
illetve 3 nonprofit kft. tulajdonában álló DBR Nonprofit Kft. látta el. A DBR Nonprofit Kft. és az
alvállalkozóként dolgozó közszolgáltatók a 2018-as évet pozitív üzleti eredménnyel zárták.

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).

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, és a hulladékkezelő központot az MTKSZ Marcali és Térsége
Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzemelteti.

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, 2019. június 20.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester
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