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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PROJEKTGAZDA
Marcaliról
Marcali Somogy megye észak-nyugati részén, a Marcali kistérségben fekszik, Marcali járás
közigazgatási központja, gazdasági, oktatási, kulturális, egészségügyi központ is egyben. A központi
szerep a város által a térség számára nyújtott közszolgáltatások tekintetében is megfigyelhető. A város
a térséggel együttműködésben társulás székhelyeként biztosítja az egészségügyi alapellátások közül a
háziorvosi ügyeletet, fogorvosi alapellátást, védőnői szolgáltatást, a szociális alapszolgáltatások teljes
körét. A köznevelési feladatok tekintetében szintén társulás székhelyeként látja el 9 település számára
az óvodai nevelés feladatait. A város múzeumot, könyvtárat tart fenn, továbbá aktív támogatója a helyi
civil szervezeteknek, kezdeményezéseknek, sporteseményeknek.
A térségi vállalkozások döntő többsége a városban található, s ezzel párhuzamosan a térségben fellelhető
munkahelyek (nem szezonális) mintegy 80%-a szintén a városban van.
Marcali kedvező fekvése (autópálya közelsége, nemzetközi vasútvonal, Balaton-part közelsége) számos
gazdasági lehetőség kihasználásának teremt alapot. Marcali gazdaságát élénkülés jellemzi, az ipari
szektor bővül, új vállalkozások telepednek meg, a közintézmények és a városkép fejlesztése folyamatos.
A város kiemelt figyelmet fordít a gazdaság- és intézményfejlesztés terén megvalósuló energetikai
beruházásokra, a fenntarthatóság jegyében működő vállalkozások megtelepedésére, az üzleti
infrastruktúra kiépítésére. Fontos jövőbeli feladatai közé tartozik az idegenforgalmi lehetőségek
kiaknázása, az ehhez kapcsolódó háttérszolgáltatások fejlesztése.
Marcali Város Önkormányzatának feladatai
Marcali Város Önkormányzata (továbbiakban: MVÖ) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) rendelkezéseinek megfelelően látja el feladatait,
és szervezi működését.
Az Mötv. 13. § (1) bekezdése határozza meg a helyi önkormányzatok kötelező feladatait, melyek
különösen a következők:
1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás,
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása,
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és
rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység
támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának,
valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
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12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint
a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
A járás valamennyi települését összefogó Marcali Kistérségi Többcélú Társulás székhely településeként
számos feladatot a környező településekkel közösen valósít meg, pl.: bölcsődei gondozás, óvodai
nevelés, szociális alapellátás, helyi közfoglalkoztatás, hulladékgazdálkodás. Az ellátott feladatokon
keresztül az Önkormányzat megfelelő ismeretekkel rendelkezik a járás szociális, foglalkoztatási
helyzetéről.
A foglalkoztatási ráta emelése érdekében a városban bölcsőde, óvoda működik megteremtve a feltételt
a családok számára, hogy a szülők minél hamarabb visszatérhessenek a munkaerőpiacra. A bölcsődei
ellátás a szociális alapszolgáltatásokat nyújtó Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ
integrált szakmai egységeként működik így megteremtődött a hatékony és gyors információ áramlás
lehetősége az inaktívak segítése érdekében.
Az Önkormányzat által ellátott feladatok így nem csak a város lakosságára terjednek ki, hanem
meghatározóak a járás valamennyi településének lakossága számára. A helyi önkormányzatok számára
előírt feladatok teljesítése során Marcali Város Önkormányzata széleskörű kapcsolatrendszert alakított
ki a térségben működő közintézményekkel, helyi vállalkozókkal, állami szervezetekkel.
A járás székhely településeként a Város ad otthont a korábban önkormányzati fenntartású
intézményeknek, valamint a 2012. január 1-ét megelőzően önkormányzati feladatokat ellátó
intézményeknek- Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Dr. Szaplonczay Manó Integrált
Kórházegység; Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Kirendeltség; Somogy
Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Okmányirodai Osztály, Hatósági és Gyámügyi Osztály;
Siófoki Szakképzési Centrum; Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola.
A járás szempontjából további meghatározó intézményeknek is a Város ad otthont- Marcali
Rendőrkapitányság, Marcali Járásbíróság, Marcali Ügyészség, Somogy Megyei Kormányhivatal
Marcali Járási Hivatala; Nemzeti Adó és Vámhivatal Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatóság Marcali
Kirendeltsége.
A széles körű kapcsolatrendszerből látható, hogy a városban elérhető valamennyi középfokú
szolgáltatás, melyre a járás foglalkoztatóinak és munkavállalóinak szüksége van.
Marcali Város Önkormányzat működésével, a Polgármester feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az Mötv. 84. §. (1)
bekezdésében meghatározottak szerint a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

