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1. számú előterjesztés
TÁJÉKOZTATÓ

A képviselő-testület a 2022. június 15-i ülésére
az önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről
Tisztelt Képviselő-testület!
Marcali Város Önkormányzata a 2021. 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 szálláshelyüzemeltetési 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
2020-hoz képest 2021. évben a Társulás keretében történő feladat ellátás 1 település esetében
változott, Böhönye község önkormányzata a bölcsődei ellátást, már nem a Társulás fenntartásában
működő Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központon keresztül veszi igénybe 2021.
augusztusától. A háziorvosi ügyelet Társuláson keresztül történő ellátása pedig 2021. december 31vel ért véget, 2022. január 1-től valamennyi társult település egyénileg szerződött a szolgáltatás
ellátására.
A Társulás 2021. évi működésének és teljesített költségvetésének 4 meghatározó eleme a Marcali
Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ, a Marcali Óvodai Központ fenntartása, a
közfoglalkoztatási programok lebonyolítása, valamint a fogászati alapellátás biztosítása volt.
Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ:
Az előző évekhez hasonlóan 2021. évben is folytatódott az intézmény által nyújtott szolgáltatások
átalakítása. A bölcsődei feladat ellátás esetén 2021. évben az ellátási terület Böhönye településsel
csökkent. A sikereres Európai Uniós pályázatnak köszönhetően befejeződött a bölcsőde Katona
József utcai épületének felújítása. A beruházás ideje alatt 2 csoport (26 fő kisgyermek)
elhelyezésére a Mikszáth Kálmán utcai volt óvoda épületben került sor. Az Önkormányzat a
Mikszáth utcai épület felújításának költségeit, illetve a fűtési rendszer javításával kapcsolatban
felmerült költségeket saját bevételeinek terhére végeztette el, annak ellenére, hogy az intézmény
már több éve a Tankerületi központ vagyonkezelésében van. A felújítást követően 2021. szeptember
1-től költözhettek vissza a gyermekek a Katona József utcai épületbe, ahol valamennyi
csoportszoba felújítása megtörtént. A beruházás keretében tető és hőszigetelés, nyílászáró csere,
napelemes rendszer telepítése, fűtéskorszerűsítés, vizesblokk felújítás, új játékok és bútorok
beszerzése történt meg. 2021. évben még 52 fővel működő intézmény férőhelyszáma 2022. január
30-tól 61 főre bővült és valamennyi férőhely betöltött.
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. Kiemelten magas volt a fluktuáció a gyermekjóléti központ és az óvodai- iskolai
szociális munka esetén.
Az ellátott feladatokat igénybe vevők száma:
család
és
szolgálat
család
és
központ

gyermekjóléti
gyermekjóléti
(hatósági

igénybe vevők átlagos száma
80 család/ 122 gyermek
139 család/ 231 gyermek
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intézkedésekhez
kapcsolódó
feladatok)
szociális étkeztetés
188
házi segítségnyújtás személyi
86
gondozás
házi segítségnyújtás szociális
2
segítés
időskorúak nappali ellátása
40
időskorúak bentlakásos ellátása
22
bölcsőde
53
jelzőrendszeres
házi
155
segítségnyújtás
támogató szolgálat
45
pszichiátriai betegek közösségi
42
ellátása
védőnői feladat ellátás
I. védőnői körzet:
197 fő
gondozottak létszáma
(gondozottak száma)
II. védőnői körzet:
194 fő
ebből 24 fő tanuló
III. védőnői körzet:
194 fő
IV. védőnői körzet:
699 fő
/ebből oktatási int. tanulója:
696 fő/
V. védőnői körzet:
807 fő
/ebből oktatási int. tanulója:
806 fő/
A 2021. december 31-ig
gondozott
várandósok
létszáma: 120 fő volt.

A támogató szolgálat esetében a 45 fő ellátottból 37 marcali, a Közösségi ellátásoknál a
szolgáltatást igénybe vevő összesen 47 főből 29 volt a városi lakos. Szociális étkeztetést az
intézmény Marcalin kívül Sávoly településen nyújt, ahol éves átlagban 5 fő vette igénybe a
szolgáltatást. A ténylegesen étkezők száma Marcaliban 254 fő volt. A Bölcsődében ellátottak közül
10 fő érkezett Marcalin kívülről, a felújítás befejezését követően újra indult az intézmény
játszócsoport szolgáltatása. Házisegítségnyújtásban 130 marcali lakos részesült, míg a
jelszóőrendszeres házi segítségnyújtást 121 fő vette igénybe a városból.
A család és gyermekjóléti szolgálat, illetve a gyermekjóléti központ által végzett feladatok esetében
jellemző, hogy a szolgáltatást igénybe vevők több mint 50%-a a társult települések lakója. Mindkét
szolgálat munkavégzését jelentősen nehezíti, hogy olyan plusz feladatokat kell végezniük, melyre
állami szervek nyertek uniós támogatást, de nincs szervezetrendszerük a pályázatok
megvalósítására, (Pl.: élelmiszer és tisztálkodási csomagok kiosztása), és a munkavégzést kötelező
jelleggel írják elő a dolgozóknak.
Az intézmény költségvetése 2021. évben 424.690/e Ft volt, az intézményben foglalkoztatottak
átlagos éves létszáma 66 fő. Az intézmény feladatait a folyamatosan bővülő létszámkeret és
költségvetés mellett állandóan jelen lévő létszámhiány mellett tudta ellátni. A kötelező feladatok
ellátása mellett 2021-ben az intézmény 3 db Európai Unió által támogatott projektben is részt vett,
melyek célja az alapfeladatok hatékonyabb ellátásának lehetővé tétele. (EFOP 1.5.3; EFOP 3.9.2;
CLLD).
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Marcali Óvodai Központ: az intézmény 4 településen 7 intézményben fogadja 7 település
összesen 424 gyermekét, akik közül 326 fő járt a marcali intézményekbe. A marcali óvodákba járók
száma 2020-hoz képest 12 fővel emelkedett. Az intézmény költségvetése 574.111e Ft volt, a
foglalkoztatottak átlagos éves létszáma 90 fő. 2021. évben az intézmény 14 marcali, 3
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. Az étkezési szolgáltatást átlagosan -ellátotti napok igénybevevői átlaga41 fő bölcsődés, 193 fő óvodás, 497 fő iskolás, 70 fő szociálisan étkező és 106 fő vendég vette
igénybe. 2021. év elején az igénybe vevők számát jelentősen csökkentette a koronavírus járvány
miatti korlátozások.
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 18.361/e Ft-tal, melyből 6.600/e Ft Marcali Város Önkormányzata által
teljesített befizetés. A Társulás keretében történő feladat ellátás 2021. december 31-vel véget ért,
2022. január 1-től minden egyes település külön szerződött a szolgáltatóval.
Fogászati alapellátás: a fogászati alapellátás 19 település számára került 4 fogászati vegyes
körzetben megszervezésre. A négy körzet közül 2021. szeptemberéig mindössze az I. számú
fogászati vegyes körzet volt teljes évben praxis joggal betöltött. 2021. szeptember 1-től a marcali
lakosok számára ellátást nyújtó IV. sz. fogászati körzet is betöltésre került, melyhez a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiírt pályázaton nyert támogatást a szolgáltató. A II.; III.;
számú fogászati vegyes körzetek 2021. évben helyettesítés keretében kerültek ellátásra, melyek
közül a III. sz. körzet nem lát el marcali lakosokat. A Kaposváron kötelező jelleggel működő
fogászati ügyeleti ellátásra érkező panaszok miatt 2021. szeptember 1-től már Keszthelyen is
elérhető a marcali lakosoknak a fogászati ügyeleti ellátás.
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. A kereskedelemmel kapcsolatos ügyek száma a 2020. évihez képest
megkétszereződtek.
Kereskedelmi ügyek
Szálláshellyel kapcsolatos ügyek
Ipari tevékenységgel kapcsolatos ügyek

291 db
18 db
22 db
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Közfoglalkoztatás: A korábbi évekhez hasonlóan közvetlenül 2 település (Marcali, 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 2021. év során az alábbi létszám foglalkoztatása valósult meg 3 közfoglalkoztatási program
keretében.

január
START 2020. évi
szociális 2021.01.012021.02.28
START 2021. évi
szociális 2021.03.012021.12.31.
Hosszabb idejű képzéses
közfoglalkoztatás
2021.11.05- 2021.12.07

Összesen:

44

február

március április

május

június

július

augusz- szeptem- októ- novem- december
tus
ber
ber
ber

40
36

36

37

35

38

37

36

33

32

30
15

44

40

36

36

37

35

38

37

36

33

32

45

Jelentős problémát okoz, hogy a közvetített munkanélküliek nagy száma a felkínált munkát nem
kívánja elvállalni. A közfoglalkoztatási pályázatoknak köszönhetően 14.413/e Ft értékben valósult
meg beszerzés (murva, térkő, aszfalt, cement, üzemanyag, kis értékű tárgyi eszközök. 2021. évben a
közfoglalkoztatásra fordított kiadások összege 52.701/e Ft – a 2017. évinek kevesebb, mint 50%-a,
és még a 2020. évitől is 5 millió Ft-tal marad el, ez a csökkenés a közfoglalkoztatotti létszám
csökkenéséből adódik-melyhez Marcali Város Önkormányzata 929/e Ft-tal járult hozzá.
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás:
2021. 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. az
eszközök használatáért kiszámlázott bérleti díjat a 2020. és 2021. évben az NHKV által biztosított
finanszírozásból nem tudta megfizetni. Az eszközbeszerzési pályázat fenntartási időszaka 2021.
június 15-én véget ért, a Záró beszámolót az Innovációs és Technológiai Minisztérium jóváhagyta,
a pályázat megvalósítását és fenntartását szabályosnak minősítette. Valamennyi pályázati eszközt
jelenleg is a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. használja.
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
A Mecsek-Dráva Hulladékkezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2003.
decemberében alakult. A társulás célja szilárdhulladék kezelő rendszer létrehozása. A Társulás által
benyújtott pályázatból létrejött marcali hulladékudvart, és a hulladékkezelő központot a DBR
Nonprofit kft. alvállalkozójaként az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.
üzemelteti. A Társulás tulajdonában álló, de a DBR Nonprofit Kft. által üzemeltetett vagyonelemek
bérleti díjának összegéről- figyelembe véve a hulladékgazdálkodás területén bekövetkező
változásokat is- a 2020. évben tárgyalások kezdődtek, melyek a 2021. évben is folytatódtak. A
tárgyalások eredményeként megegyezés született, hogy 61 település kiválik a Mecsek-Dráva
Hulladékkezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásból, és a területükön működő
pályázatból beszerzett vagyonelemek tulajdonosa egy új társulás lesz.
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Határozati Javaslat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati társulások céljáról, 2021.
évi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
Marcali, 2022. június 9.
Dr. Sütő László s.k.
polgármester
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