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VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERE 

8701 Marcali, Rákóczi utca 11.,  

Telefon: 85/501-000 

E-mail:polghiv@marcali.hu 

 

Ügyiratszám:  5280/2017              1. számú előterjesztés 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó 

 

A képviselő-testület a 2017. június 15-i-én ülésére  

az önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzata a 2016. 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;
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c) szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások keretében: családsegítés, 

étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató 

szolgálat, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek közösségi 

ellátása, idősek nappali ellátása, idősek otthona, gyermekjóléti szolgáltatás, 

gyermekjóléti központ, bölcsőde, helyettes szülői ellátás, tanyagondnoki 

szolgáltatás, 

d) nyilvános könyvtári ellátás biztosítása mozgókönyvtári ellátás támogatásával 

e) helyi környezet- és természetvédelem 

f) helyi közfoglalkoztatás; 

g) gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok 

 

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 70.§ (1) bekezdése szerint  

h) belső ellenőrzés; 

 

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 
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k) telepengedélyezési eljárás lefolytatása 

 

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 

 

 

A Társulás 2016. 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 KEOP 1.1.1/C/13-2013-0039 pályázat 

lezárása volt. 

 

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ: Az intézmény által nyújtott 

szolgáltatások ellátási területében a jogszabályi változások miatt 2016.01.01-től jelentős változás 

következett be.  
 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, 

Nagyszakácsi, Somogyzsitfa, 

Somogysámson, Csákány, 

Szőkedencs, Nemesvid, 

Somogysimonyi 

Csákány, Marcali, Nagyszakácsi, 

Nemesvid, Sávoly, 

Somogysámson, Somogysimonyi, 

Somogyzsitfa, Szőkedencs 

időskorúak nappali ellátása Marcali, Kelevíz, Sávoly, Csákány, Marcali, Nagyszakácsi, 
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Nagyszakácsi, Somogyzsitfa, 

Somogysámson, Csákány, 

Szőkedencs, Nemesvid, 

Somogysimonyi 

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 

 

A táblázatból látható, hogy az intézmény által ellátott feladatok száma 2016. január 1-től a család és 

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

kellett megszervezni. A központ 2016. évben jellemzően hatósági intézkedéshez kapcsolódó 

feladatokat látott el. Az intézmény számára további jelentős változás 2016. évben, hogy a Központi 

Háziorvosi Ügyelet feladatainak ellátását a járásban dolgozó háziorvosok helyett külső szolgáltató 

cég látja el 2015. december 1-e óta. 

 

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.  

 

Az intézmény működését a Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. évben valamennyi feladat 

ellátás tekintetében ellenőrizte, az ellenőrzések hiányosságot nem állapítottak meg. A SZESZK által 

nyújtott szolgáltatások mindegyike határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik.  

 

Az ellátott feladatokat igénybe vevők száma: 
 igénybe vevők átlagos száma 

család és gyermekjóléti 

szolgálat 

160 család/ 220 gyermek 

család és gyermekjóléti 

központ (hatósági 

intézkedésekhez kapcsolódó 

feladatok) 

213 család/ 341 gyermek 

szociális étkeztetés 187 

házi segítségnyújtás 96 

időskorúak nappali ellátása 31 

időskorúak bentlakásos ellátása 22 

bölcsőde 52 

jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

170 

támogató szolgálat 51 

pszichiátriai betegek közösségi 

ellátása 

42 

 

 

Az intézmény költségvetése 2016. évben 288.356/e Ft volt, az intézményben foglalkoztatottak 

átlagos éves létszáma 63 fő. 
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Marcali Óvodai Központ: az intézmény 4 településen 7 intézményben fogadja 7 település 

összesen 420 gyermekét, akik közül 329 fő járt a marcali intézményekbe. Az intézmény 

költségvetése 283.177/e Ft volt, a foglalkoztatottak átlagos éves létszáma 69 fő. Valamennyi 

intézmény számára 2016. évben is folyamatosan biztosított volt az úszásoktatás igénybevétele. 

2016. évben az intézmény 14 marcali, 2 balatonmáriafürdői, 1 nemesvidi, és 1 sávolyi csoporttal 

működött.  

 

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 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 látta el 2015 december 

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

ellátásának biztosításához az OEP finanszírozáson kívül a települések is hozzájárultak összesen 

6.707/e Ft-tal, melyből 2.525/e Ft Marcali Város Önkormányzata által teljesített befizetés. 

 

 

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

körzetben megszervezésre. A III. számú körzet helyettesítéssel történő ellátására szóló szerződés 

2015. november 30-i lejáratával a III. számú fogászati vegyes körzet ellátása nem volt biztosított 

2016. évben. 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 látta el 2016. december 31-ig. A körzetek helyettesítés keretében történő ellátása 2017. 

április 1-től biztosított. 

 

 

Belső ellenőrzés: 2015. évhez hasonlóan az ellenőri feladatokat 2 fő látja el a Társulás 37 

településén. Az éves ellenőrzési ütemtervben rögzített 24 ellenőrzésből 20 költségvetési szerv 

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

áthúzódott 2017. évre, melyek már lezárásra kerültek. 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 2016. évben 

kiemelt terület volt az eddigi vizsgálatoknál mellőzött roma nemzetiségi önkormányzatok 

ellenőrzése, és a megváltozott 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.  

 

Kereskedelmi ügyek 178 db 

Szálláshellyel kapcsolatos ügyek 12 db 

Ipari tevékenységgel kapcsolatos ügyek 40 db 
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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 2016. év során az alábbi létszám foglalkoztatása valósult meg 13 közfoglalkoztatási program 

keretében. 

 

1. Hosszabb idejű 2016.01.01- 2016.02.29 31 

2. Hosszabb idejű 2016.01.01- 2016.06.30  1 

3. Képzés 2016.01.01- 2016.06.30 38 

4. Útőr 2016.03.01- 2016.10.31 15 

5. START 2015. évi helyi értékteremtő 2016.01.01- 

2016.02.29 

9 

6. START 2015. évi földút 2016.01.01- 2016.02.29 37 

7. START 2016. évi belvíz 2016.03.01- 2016.10.31 45 

8. START 2016. évi földút 2016.03.16- 2016.10.31 45 

9. Hosszabb idejű 2016.04.01- 2016.12.31 9 

10. Képzés 2016.10.28- 2016.12.31 10 

11. Képzés 2016.12.01- 2016.12.31 70 

12. Hosszabb idejű 2016.11.01- 2016.12.31 45 

13. Hosszabb idejű 2016.12.01- 2016.12.31 15 

 

 

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. A közfoglalkoztatási pályázatoknak köszönhetően 12.430/e Ft értékben valósult 

meg eszközbeszerzés. 2016. évben a közfoglalkoztatásra fordított kiadások összege 150.873/e Ft-

volt, melyhez Marcali Város Önkormányzata 3.506/e Ft-tal járult hozzá.  

 

 

KEOP 1.1.1: 

A Társulás által benyújtott hulladék közszolgáltatás fejlesztését szolgáló pályázat 

eredményhirdetése 2014. december 31-én megtörtént. 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 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 

2016.06.14-én megtörtént. A projekt keretében elvégzett valamennyi tevékenység ellenértéke a 

közreműködő hatóság részéről megtérítésre került. A beszerzések általános forgalmi adó 

tartalmának megelőlegezésére felvett likviditási hitel visszafizetése éven belül megtörtént. 



6 

 

Valamennyi eszköz üzemeltetésre átadásra került a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. részére. 

 

2. 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 Marcali Regionális Hulladékkezelő Központ 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 értékesítik; 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. 

 

 

 

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, 2017. június 9. 

 

 

Dr. Sütő László s.k. 

polgármester 


