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VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERE 

8701 Marcali, Rákóczi utca 11.,  

Telefon: 85/501-000 

E-mail:polghiv@marcali.hu 

 

                              4. számú előterjesztés 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó 

 

A képviselő-testület a 2021. szeptember 15-i ülésére  

az önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzata a 2020. 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 

 

2019-hez képest 2020-ra a Társulás keretében történő feladat ellátás 3 település esetében változott, 

Kéthely és Balatonújlak települések a bölcsődei ellátást, míg Szőkedencs község önkormányzata a 

család és gyermekjóléti szolgáltatást, továbbá a házi segítségnyújtást már nem a Társulás 

fenntartásában működő Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központon keresztül veszik 

igénybe.  

 

A Társulás 2020. 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:  

A koronavírus járvány miatt bevezetett védelmi intézkedések és a megnövekedett ellátási igények a 

város intézményei közül a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központot érintették a legnagyobb 

mértékben.  

Az idősek otthonában látogatási tilalom került bevezetésre, a nappali ellátást szüneteltetni kellett. A 

járvány által leginkább érintett korosztály ellátási igényének növekedésével a házi 

segítségnyújtásban részt vevő dolgozók számát ideiglenesen növelni kellett, amit az intézmény saját 

dolgozóinak átcsoportosításával, illetve kisebb mértékben más marcali intézmények dolgozóinak 

bevonásával oldott meg. Személyes kapcsolatok nélkül kellett ellátni a védőnői, gyermekjóléti, 

iskolai-, óvodai- szociális munka feladatait.  

 

Az előző évekhez hasonlóan 2020. évben is folytatódott az intézmény által nyújtott szolgáltatások 

átalakítása. Szőkedencs község önkormányzata a család és gyermekjóléti szolgáltatást, továbbá a 

házi segítségnyújtás feladatait 2020. március 1-től a balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központtól 

veszi igénybe. A bölcsődei feladat ellátás esetén 2020. évben az ellátási terület Kéthely és 

Balatonújlak településekkel csökkent. A sikereres TOP pályázatnak köszönhetően elkezdődött a 

bölcsőde Katona József utcai épületének felújítása, melynek 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.  

2020. januárjában a védőnői szolgálat a felújított Széchenyi utcai épületbe költözött, ahol 

valamennyi jogszabályban rögzített tárgyi feltételnek megfelelőn kerültek kialakításra a tanácsadó 

és adminisztrációs helységek, kerültek beszerzésre új tárgyi eszközök. A beruházás az Európai Unió 

finanszírozásával megvalósuló TOP forrásokból jött létre. A védőnői körzetek száma a 2020. év 

folyamán 6-ról 5-re csökkent, és a körzethatárok is módosításra kerültek. A változtatás elsődleges 

oka, hogy a védőnői állásokat  több éven keresztül nem sikerült betölteni. A védőnői szolgálat 

költözését követően az intézmény székhelyén iroda helységek kerültek felújításra az Önkormányzat 

saját bevételeinek terhére.   
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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 

82 család/ 125 gyermek 

család és gyermekjóléti 

központ (hatósági 

intézkedésekhez kapcsolódó 

feladatok) 

146 család/ 226 gyermek 

szociális étkeztetés 189 

házi segítségnyújtás személyi 

gondozás 

94 

házi segítségnyújtás szociális 

segítés 

3 

időskorúak nappali ellátása 43 

időskorúak bentlakásos ellátása 22 

bölcsőde 52 

jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

159 

támogató szolgálat 48 

pszichiátriai betegek közösségi 

ellátása 

43 

védőnői feladat ellátás 

gondozottak létszáma  

 

 

I. védőnői körzet: 194 fő 

(gondozottak száma) 

II. védőnői körzet: 201 fő 

III. védőnői körzet: 194 fő 

IV. védőnői körzet: 669 fő 

/ebből oktatási int. tanulója: 

664 fő/ 

V. védőnői körzet: 611 fő 

/ebből oktatási int. tanulója: 

610 fő/ 

 

A 2020. december 31-ig 

gondozott várandósok 

létszáma: 116 fő volt. 

 

 

Az intézmény költségvetése 2020. évben 440.186/e Ft volt, az intézményben foglalkoztatottak 

átlagos éves létszáma 72 fő. Az intézmény feladatait a folyamatosan bővülő létszámkeret és 

költségvetés mellett állandóan jelen lévő létszámhiány mellett tudta ellátni. A kötelező feladatok 

ellátása mellett 2020-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). Pályázati forrásból 6.620/e Ft értékben került sor informatikai eszközök beszerzésére. 
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Marcali Óvodai Központ: az intézmény 4 településen 7 intézményben fogadja 7 település 

összesen 424 gyermekét, akik közül 314 fő járt a marcali intézményekbe. Az intézmény 

költségvetése 513.581/e Ft volt, a foglalkoztatottak átlagos éves létszáma 92 fő. 2020. 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. A kötelező feladatok ellátása mellett 

2020-ban az intézmény 1 db Európai Unió által támogatott projektben is részt vett. (EFOP 3.9.2).  

A koronavírus járvány miatt elrendelt vészhelyzet ideje alatt a Központi Konyha végig üzemelt és 

segítséget nyújtott a környék önkormányzatainak, ahol az étkeztetési szolgáltatást a járvány miatt 

keletkezett létszám hiány miatt szüneteltetni kellett. Az Óvodai Központ a szülők igényeinek 

megfelelően alakította ügyeleti rendjét, a kötelező feladat ellátáson felül több marcali 

intézményegység is nyitva tartott. A Társulás saját költségvetéséből fedezte azon dolgozók 

tesztelését, akik a központi intézkedések alapján nem voltak jogosultak ingyenes teszt 

igénybevételére. (pl.: konyhai dolgozók, óvodai takarítók) 

 

 

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 18.391/e Ft-tal, melyből 6.650/e Ft Marcali Város Önkormányzata által 

teljesített befizetés. 

 

Fogászati alapellátás: a fogászati alapellátás 19 település számára került 4 fogászati vegyes 

körzetben megszervezésre. A négy körzet közül 2020-ben mindössze az I. számú fogászati vegyes 

körzet volt teljes évben praxis joggal betöltött. A II.; III.; IV. számú fogászati vegyes körzetek 

2020. évben helyettesítés keretében kerültek ellátásra.  

 

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 128 db 

Szálláshellyel kapcsolatos ügyek 56 db 

Ipari tevékenységgel kapcsolatos ügyek 27 db 

 

 

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 2020. év során az alábbi létszám foglalkoztatása valósult meg 3 közfoglalkoztatási program 

keretében. 
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  január február március április május június július augusztus szeptember október november december 

START 2019. évi 
közút 
2020.01.01- 
2020.02.29 

49 48                     

START 2020. évi 
szociális 
2020.03.01- 
2020.12.31 

    38 41 43 43 43 44 44 44 43 43 

Hosszabb idejű 
2019.10.07- 
2019.12.16 

                   2 2 

Összesen 49 48 38 41 43 43 43 44 44 44 43 45 

A 2020. évben a 20 fő a Ziehl-Abegg Kft. által megvalósított képzésen vett részt 1 hónapon 

keresztül. Esetükben a munkabér a közfoglalkoztatási programból volt biztosított. 

 

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

kívánja elvállalni. A közfoglalkoztatási pályázatoknak köszönhetően 8.056/e Ft értékben valósult 

meg felhalmozási jellegű kiadás (murva, térkő aszfalt, cement beszerezés), míg további 5.932/e Ft 

értékben dologi kiadásokat lehetett finanszírozni. 2020. évben a közfoglalkoztatásra fordított 

kiadások összege 56.700/e Ft – a 2017. évinek kevesebb, mint 50%-a, a csökkenés a 

közfoglalkoztatotti létszám csökkenéséből adódik-melyhez Marcali Város Önkormányzata 922/e Ft-

tal járult hozzá.  

 

 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: 

2020. 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. évben az NHKV által biztosított 

finanszírozásból nem tudta megfizetni.  

 

 

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. 

 

 

 

 

Határozati Javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati társulások céljáról, 

helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 
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Marcali, 2021. szeptember 3. 

 

 

Dr. Sütő László s.k. 

polgármester 


