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T Á J É K O Z T A T Ó 
 

A képviselő-testület a 2015. június 18-i-én ülésére  
az önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A munkaszervezet a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott két költségvetési 
szerv esetében 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, valamint az orvosi ügyeleti ellátást. Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat az alábbi 
települések veszik igénybe, akik Társulási Megállapodás is kötöttek a feladat ellátására: 
 társult települések ellátotti létszám (fő) 
családsegítés Marcali, Kelevíz, Sávoly, 

Nagyszakácsi, Somogyzsitfa, 
Somogysámson, Csákány, 
Szőkedencs, Nemesvid, 
Somogysimonyi 

16.010 

gyermekjóléti szolgálat Marcali, Kelevíz, Sávoly, 
Nagyszakácsi, Somogyzsitfa, 
Somogysámson, Csákány, 
Szőkedencs, Nemesvid, 
Somogysimonyi 

2.512 

szociális étkeztetés Marcali, Kelevíz 185 
házi segítségnyújtás Marcali, Kelevíz, Sávoly, 

Nagyszakácsi, Somogyzsitfa, 
Somogysámson, Csákány, 
Szőkedencs, Nemesvid, 
Somogysimonyi 

86 

időskorúak nappali ellátása Marcali, Kelevíz, Sávoly, 
Nagyszakácsi, Somogyzsitfa, 
Somogysámson, Csákány, 
Szőkedencs, Nemesvid, 
Somogysimonyi 

46 

időskorúak bentlakásos ellátása Marcali 22 
bölcsőde 38 település 45 
jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

38 település 170 

támogató szolgálat 38 település 5500 (feladat mutató) 
pszichiátriai betegek közösségi 
ellátása 

38 település 40 

központi háziorvosi ügyelet 33 település 25.324 
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2014. január 1-től a központi háziorvosi ügyelet szolgáltatását igénybe vevő települések száma a 
Keszthelyi Városi Kórház ellátási területéhez igazodva 5 településsel csökkent, emiatt a Társulási 
Megállapodás módosítására került sor. 
2014. évben a Magyar Államkincstár, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
összesen 12 db ellenőrzést tartott a fenti ellátásokkal kapcsolatban, mely ellenőrzések mellett a 
mindennapi működést is biztosítani kellett. A feladatok ellátásával kapcsolatban jelentős nehézséget 
okoz, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően, (normatív, feladatmutatókon keresztül történt a 
finanszírozás) egyes ellátásokra (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátás, támogató 
szolgálat) külön finanszírozási szerződést kell kötni, mely a támogatások igénybevételének 
adminisztrációs feladatait jelentősen megnehezíti. Az intézmény költségvetése 283.000/e Ft, 
melyből 35.000/e Ft érkezik a munkaszervezet által kezelt támogatási szerződésekből, valamint a 
társult települések befizetéséből.  
 
Az alábbi táblázatban látható, hogy az intézmény az orvosi ügyeleti ellátás nélkül átlagosan közel 
1.000 ellátottal kerül kapcsolatba évente, akik 70%-a marcali lakos. 
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Az intézmény beszámolója alapján szolgáltatásait az alábbi településeken veszik igénybe: 
 

  házi 
segítségnyújtás 

jelzőren
dszeres 
házi 
segítség
nyújtás 

Családsegítés 
(gondozottak 
átlagos száma) 

Támogató 
szolgálat 

Közösségi 
pszichiátriai 
ellátás 

Gyermekjóléti 
szolgálat 
(gondozottak 
átlagos száma) 

Bölcsőde Szociális 
étkeztetés 

Idősek nappali 
ellátása 

Idősek bentlakásos 
ellátása 

Tanyagondnoki 
szolgálat Összesen 

Balatonberény   14     2             
16 

Balatonkeresztúr   25     1   2         
28 

Balatonmáriafürdő   6     1             
7 

Balatonszentgyörgy   17                   
17 

Balatonújlak   4     2             
6 

Csákány 5   3     3           11 

Csömend   3     1             4 

Főnyed       1               1 

Gadány   2   1               3 

Kelevíz 0 1 1     7   8 1     18 

Kéthely   10     4             14 

Marcali 87 91 64 37 24 66 46 174 35 22 33 679 

Mesztegnyő       2 3             
5 

Nagyszakácsi 10   4     12           
26 

Nemesdéd       1               1 

Nemesvid 10   1 2   29           42 

Nikla   6     3             9 
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Sávoly 0     2   1           3 

Somogyfajsz       1     1         
2 

Somogysámson 0   6     18           
24 

Somogysimonyi 0                     
0 

Somogyzsitfa 2   1     13           
16 

Szegerdő       1               1 

Szenyér       1               1 

Szőkedencs 3         2           
5 

Tapsony   20         1         21 

Táska         4             4 

Tikos         2             2 

Vése       2               2 

Vörs         1             1 

Összesen: 117 199 80 51 48 151 50 182 36 22 33 969 
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Marcali Óvodai Központ: az intézmény 4 településen 7 intézményben fogadja 7 település 
összesen 425 gyermekét. Az Óvoda teljes gazdálkodási feladatait a Közös Hivatal bonyolítja le. Az 
intézmény költségvetése közel 270.000/e Ft. A gyermeklétszám csökkenés, valamint a 7 fenntartó 
önkormányzat miatt az intézmény költségvetése, az alkalmazottak létszáma 2 havi rendszerességgel 
kerül felülvizsgálatra. A köznevelési jogszabályokban, valamint a költségvetési törvényben 
megfogalmazott finanszírozási követelmények összhangjának megteremtése érdekében folyamatos 
egyeztetésre van szükség a fenntartó önkormányzatok polgármestereivel, képviselő testületeivel. Az 
óvodai feladat ellátás keretében koordinálja a munkaszervezet a nagycsoportos korú gyermekek heti 
egy alkalommal történő úszásoktatását, a horvátkúti és boronkai gyermekek intézménybe szállítását. 
Az Óvodai Központ szolgáltatásait a társult településeken kívül igénybe veszik Tapsony, Csömend, 
Kéthely, Nikla, Somogysámson, Somogyszentpál, Mesztegnyő, Böhönye, Főnyed, Szegerdő, 
Szőkedencs, Balatonújlak lakosai. 
 
Fogászati alapellátás: a fogászati alapellátást 26 település számára biztosítjuk jelenleg 4 fogászati 
vegyes körzetben. A Somogy Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Hivatalával, 
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. 2014. évben a IV. számú fogászati 
vegyes körzet létrehozása (érintett települések: Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonújlak), 
valamint a III. számú fogászati vegyes körzet további működésének biztosítása jelentett, jelent 
feladatot (érintett települések: Csömend, Nikla, Libickozma, Pusztakovácsi, Somogyfajsz). 
 
Belső ellenőrzés: 2013. évhez hasonlóan az ellenőri feladatokat 2 fő látja el a Társulás 37 
településén (Somogyfajsz község kaposvári járásba történő átsorolása miatt csökkent a települések 
száma). 2014. évben az ellenőrzési ütemtervben rögzített valamennyi ellenőrzés megvalósult. A 
Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének megfelelően a nemzetiségi 
önkormányzatok számával bővült az ellenőrizendő költségvetési szervek száma, így a jövő évben a 
belső ellenőrök létszámának bővítése szükséges.  
 
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 megvalósítása során. 2014. évben az ellátott feladatok köre 
az üzleti célú szálláshely üzemeltetési engedélyének kiadásával tovább bővült, így már 4 ügykör 
esetében nyújt szolgáltatást a Hivatal a környező Közös Hivatalok számára. 2014. évben a feladat 
ellátásra társult 30 településből 18 település számára látott el a Marcali Közös Önkormányzati 
Hivatal a Társulási Megállapodásban meghatározott tevékenységet. 
 
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. 2013. 
évben jelentős többlet feladatot okozott, hogy az év folyamán foglalkoztatásra 10 db, képzésre 6 db 
pályázati kérelmet nyújtottunk be, ennek megfelelően 16 (2013. évben összesen 10 db) pályázati 
elszámolást készítettünk, és az alkalmazottakat 16 külön programban tartottuk nyílván, annak 
ellenére, hogy a közfoglalkoztatottak tevékenysége azonos volt. Összességében 284 db 
munkaszerződés megkötésére került sor, akik közül 229 fő volt marcali. A közfoglalkoztatottak 
felvételét nehezíti, hogy a pályázati feltételeknek történő megfelelést a munkaügyi 
nyilvántartásokból, szabálysértési hatóságtól, saját nyilvántartásainkból ellenőrizni kell. A 
közfoglalkoztatottaktól 819/e Ft tartozás került behajtásra, az előző évekhez képest rendkívüli 
felmondással kevesebb szerződés szűnt meg, a munkahelyi balesetek száma 2 db-ra csökkent. A 
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közfoglalkoztatási pályázatoknak köszönhetően 3.500/e Ft értékben valósult meg eszközbeszerzés. 
2014. évben a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2 db ellenőrzést tartott. 
Fontos kiemelni, hogy a közfoglalkoztatási pályázatokon igényelt létszám Marcali esetében alatta 
maradt a lakosságszám, illetve a munkanélküliek száma alapján igényelhető létszámnak, annak 
érdekében hogy a térség önkormányzatai nagyobb létszámban tudjanak részt venni a 
közfoglalkoztatási programokban. (pl.: téli képzés: a járásban felvehető 141 főből mindössze 9 fő 
Marcali) 
 
Területfejlesztés: az Európai Unió 2014- 2020-as költségvetéséhez igazodóan elkezdődött az 
operatív programok tervezése. A 2014. év első félévének meghatározó feladata volt a LEADER 
címbirtokosság megszerzéséhez szükséges HFS tervezési terület elismertetése. Az egyeztetéseket 
követően végül a járás 38 településéből 23 döntött úgy, hogy Marcali székhellyel kíván egyesületet 
létrehozni. Az egyesület létrehozása, valamint a számtalan egyeztetés lefolytatása rengeteg plusz 
energiát vett el a mindennapi működtetés feladataitól. A második félévben az operatív 
programokhoz kapcsolódó fejlesztési ötlet gyűjtés, és rendszerezés jelentett területfejlesztéssel 
kapcsolatos feladatokat, melynek köszönhetően 2,1 Mrd Ft forrást meghaladó projekt lista állt össze 
a településekkel történő egyeztetést követően. 
A településekkel történő egyeztetések első fordulóját a TOP tervezési dokumentációjának 
megjelenését követően, még a Megyei tervezés előtt megtartottuk 2014. januárjában azon 
polgármesterekkel, akik a 2017- 2013-as ciklusban eredményesen szerepeltek a források lehívása 
során. Az első találkozón Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Böhönye, 
Nagyszakácsi, Sávoly, Vése, Marcali polgármestere vett részt. 
A munkaszervezet részére visszajuttatott projektötleteket a Megyei Önkormányzat kérésének 
megfelelően rendszerezve a célok és támogatási összeg változtatása nélkül továbbítottuk a Megyei 
Önkormányzat felé. A továbbított javaslatok jelenleg is szerepelnek a tervezési dokumentumokban. 
A Somogy Megyei Önkormányzat 2014. január 23-i levelének megfelelően a kistérség területén is 
megalakult a Területi Munkacsoport, mely feladata a tervezési során elkészült dokumentumok 
véleményezése, elfogadása. A Munkacsoport tagjait a Megyei Önkormányzat választotta meg, a 12 
tagból álló Munkacsoportba a kistérség területéről 3 községi polgármester delegálására volt 
lehetőség, a csoport többi tagját a Megyei Önkormányzat jelölte ki. 
 
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.  
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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. 
 
ÁROP 1.A.3: 
2014. november 14-én benyújtásra került a területi együttműködések támogatását szolgáló pályázat, 
melyet az Irányító Hatóság november 24-én befogadott, tartalmi értékelése 2015. januárjába 
megtörtént. Az elnyert támogatás összege közel 30.000/e Ft. A támogatással a települések 
Esélyegyenlőségi Programjaiban szereplő tevékenységek megvalósításához lehet forrásokhoz jutni, 
valamint a programban részt vevők számára nyújt anyagi támogatást. 
 
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. Jelenleg a pályázathoz kötődő közbeszerzési eljárások előkészítése zajlik. 
 
 
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).  
 
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. fogja 
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üzemeltetni, várhatóan 2015. szeptemberétől. A Szolgáltató telepengedéllyel már rendelkezik, a 
hulladékgazdálkodási engedélyezés folyamatban van. 
 
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, 2015. június 10. 
 

 
Dr. Sütő László s.k. 

polgármester 
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