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Kéthely Község Önkormányzatának 
P o l g á r m e s t e r e 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Telefon: 85/539-036. 
 
Ügyiratszám: 1196/1/2017.     

3. számú előterjesztés 
 

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 
2017. június 15-i ülésére 

 
Általános tájékoztató az önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzati társulások 2016. évi tevékenységéről, helyzetéről kellett elkészítenem a 
tájékoztatót. A tájékoztató azonban tartalmazza a 2017. év történéseit is. 
 
Az Önkormányzat a következő társulásokban vesz részt: 
 

1. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 
2. Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 
3. Somogy megyei Önkormányzati Társulás 
4. Kéthely és Környéke Szociális Társulás 
5. Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás  

 
 
 

1. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás: 
 
A 2016. évben rendszeresen ülésezett a Társulási Tanács. Szomorúan tapasztaltam, hogy 
üléseken a polgármesterek továbbra is kis számban vettek részt. 
A társulási tanács ülésein Kéthely Község Önkormányzatának képviseletében egy alkalom 
kivételével rendszeresen részt vettem. Az üléseken sok olyan napirend volt, melyek Kéthelyt 
nem érinti, lásd pl a fogászati körzetek. Ezeket a feladatokat mi önállóan, vagy másik társulás 
keretein belül látjuk el. 
A Társulás munkaszervezetének feladatait osztott munkakörben továbbra is a Marcali 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői látták el, a városhoz kötődő feladataik mellett. 
Több éves probléma volt a háziorvosi ügyelet, melynek átalakítása után a korábbi testületi 
üléseken megtárgyalt problémák sajnos még fenn állnak, de ezeket az érintettek jelzései 
alapján mindig jelentjük a társulás felé. Sajnos a Marcali kórházban a leépítés visszafordítása 
még nagyon kis részben érezhető. Bízunk abban, hogy ez a folyamat a jövőben fel fog 
gyorsulni. 
Önkormányzatunknál több alkalommal is végzetek belső ellenőrzést. Ezek az ellenőrzések 
eredményeként nem tártak fel olyan hibát, ami komolyabb intézkedést tett volna szükségessé. 
A feltárt hiányosságok inkább csak adminisztrációs jellegűek voltak. 
Az idei, 2017. évben több alkalommal szó volt testületi ülésen, és társulási ülésen is a 
hulladék szállítás, a cégek átalakulása, új cég létrehozása, amely megfelel a jogszabályi 
elvárásoknak. 
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2. Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 

 
A Mecsek-Dráva Hulladékkezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
2003. decemberében alakult. A társulás célja szilárdhulladék kezelő rendszer létrehozása. 
 
Az elmúlt években az önkormányzati társuláshoz tagdíjat nem fizetett önkormányzatunk, így 
a fennálló tartozásunk meghaladja az egy millió Ft-ot. 
A társulási tagdíj tartozással kapcsolatban a környező települések polgármestereivel 
egyeztetünk, mivel vitatjuk annak jogszerűségét. 
A hulladékgyűjtés átszervezése, a központosítás azonban abba az irányba halad, hogy a 
társulás célja nem indokolja annak további fenntartását. A társulási tagdíj hátralékunkat 
elkülönítve kezeljük, ha mégis úgy alakulna, hogy ezt az összeget át kell utalnunk, meglegyen 
a fedezete. 
 

3. Somogy megyei Önkormányzati Társulás 
 
A Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 2016. évben és már a 2017. évben is elkészítette 
a szükséges dokumentációkat, vizsgálatokat. Amennyiben új dolgozó érkezik az 
önkormányzathoz, a társulás elvégzi a rá vonatkozó oktatásokat.  
 
A társulás feladata a társult tagjainak és intézményeinek a nevében az alábbi feladatok 
ellátása: 
- Elkészíti és naprakészen tartja a társult tag munkavédelmi, illetve tűzvédelmi szabályzatát.  
- Elkészíti és naprakészen tartja a társult tag telepített munkahelyeire vonatkozó tűz- 
   veszélyességi osztályba sorolást. 
- Elvégzi a társult tag állandó fizikai munkavállalóinak ismétlődő munkavédelmi, illetve   
   tűzvédelmi oktatását, annak nyilvántartását.  
- Elvégzi a társult tagnál a szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott személyt ért,       
   munkaképtelenséget okozó munkabaleset kivizsgálást, jegyzőkönyvezését. 
- Elvégzi a társult tagnál az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készít- 
   ményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, a munkahelyek kialakítására vonatkozó  
   kockázatértékelést, az értékelés alapján szükséges intézkedési terv összeállítását.  
- Ellátja a helyi munka- és tűzvédelmi megbízottat a szükséges formanyomtatványokkal,  
   oktatási tematikákkal. 
- Elvégzi a társult tag veszélyes munkahelyének, munkaeszközének munkavédelmi üzembe    
   helyezéséhez szükséges munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatát, illetve a társult tag   
   munkahelyének, munkaeszközének, egyéni védőeszközének soron kívüli ellenőrzését, ha az  
   a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és  
   biztonságát. 
 

4. Kéthely és Környéke Szociális Társulás 
 
A szociális társulás Kéthelyi Község Önkormányzatának gesztorságában működik összesen 6 
településen. 
Szociális Szolgáltató Központ Kéthely és Környéke Szociális Társulás fenntartásában 
működik, melynek tagjai Kéthely- Balatonújlak- Somogyszentpál- Táska- Pusztakovácsi- 
Libickozma községek Önkormányzatainak képviselő-testületei, melyeket az Önkormányzatok 
polgármesterei képviselnek.  
A 2016. évben Somogyfajsz kivált a társulásból. 
A társulási feladatok szabályozása változott szintén 2016 évtől, így a mind az ellátottak 
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száma, mind a dolgozói létszám jelentősen csökkent. 2017. évben ilyen jellegű változás nem 
volt. 
A társulás célja továbbra is, hogy a szociális alapszolgáltatás szakmai és gazdasági 
ellátásának, hatékonyabbá tétele. A társult önkormányzatok eleget tudjanak tenni a Gyvt. 39. 
§-ában meghatározott önkormányzati gyermekjóléti szolgáltatási feladatoknak, továbbá a 
Szoc. tv. 62. - 64. §, és a 65/F. §-aiban foglalt szociális alapellátásoknak. 
Az Intézmény önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, 
melynek pénzügyi-gazdasági feladatait – munkamegosztási megállapodás alapján – a Kéthelyi 
Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 
 
Szociális alapszolgáltatásaink az alábbiak: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali 
ellátás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás. 
A szociális társulás az alábbi településeken és szakfeladatokkal működött 2016-ban: 
 
Település Nappali 

ellátás 
Étkeztetés  Házi 

segítségnyújtás  
Családsegítés  

Kéthely X X X X 
Balatonújlak X X X X 
Somogyszentpál X  X X 
Táska X  X X 
Pusztakovácsi X  X X 
Libickozma X  X X 
 
Mint a fenti táblázatban jól látható hogy Kéthely településen minden szakfeladatot ellát a 
Szociális Társulás, míg vannak olyan települések, ahol az étkeztetést nem látja el.  
A társulási tanács valamint Kéthely Község Képviselőtestülete minden évben megtárgyalja a 
Szociális Társulás éves beszámolóját, és azt 2016. évre is elfogadta 2017-ben.  
 

5. Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás  
 
A Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulást törvényi kötelezettség miatt hozta létre 
Kéthely Község Önkormányzata gesztorságában, Balatonújlak Község Önkormányzatával 
2013. december 1-én. A társulást a két település polgármestere és alpolgármestere képviseli. 
A társulás működteti a Kéthelyi Napköziotthonos Óvodát melynek székhelye Kéthely, Ifjúság 
27. A költségvetési szerv közfeladata az alapfokú óvodai nevelésről, mint kötelezően 
ellátandó önkormányzati feladatról – történő gondoskodás.  
A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény székhelyén: 90 fő 
A költségvetési szerv a kötelező beóvodáztatási területről (a fenntartó Kéthely és Balatonújlak 
Községi Önkormányzatok közigazgatási területéről), továbbá szabad kapacitása terhére az 
ország egész területéről biztosít felvételt az óvodás gyermekek részére. 2016. évben a két 
alapító településen kívül Somogyszentpálról érkeztek gyerekek. A helyi gyermek létszám 
növekedés már nem teszi indokolttá, hogy Somogyszentpálról érkezőket is be fogadja az 
óvoda, így jelenleg már csak olyanok járnak ide, akiknek a testvére is ide jár. 
A Balatonújlakról érkező gyerekek száma folyamatosan csökken. 2016. évben már csak 4-5 
gyermek érkezik. Ez betudható annak is, hogy a gyermek szám csökken Balatonújlakon, de 
annak is, hogy több szülő Balatonkeresztúrra viszi a gyermekét óvodába. 
 
A Balatonújlakról a kéthelyi óvodába járó gyerekek után Balatonújlak Község 
Önkormányzata 120e Ft/fő hozzájárulást fizet. A hozzájárulás és a normatíván felül szükséges 
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Kéthely Község Önkormányzatnak hozzájárulnia a társulás működtetéséhez.  
2016-ban az óvoda fejlesztésére, és egy bölcsőde építésére nyújtott be Kéthely Község 
Önkormányzata pályázatot. A pályázatot 2017-ben sikeresen elbírálták, így most egy nagy 
kihívás áll előttünk. A pályázat megvalósítása után a bölcsőde működtetése. Ezek nem kis 
kihívást jelentenek, de ugyanakkor a Kéthelyen élők egy nagyon fontos új szolgáltatást 
vehetnek igénybe helyben. 
 
 
 
 
 

Határozati javaslat 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati társulások céljáról, 
helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
Kéthely, 2017. június 09. 
 
 Molnár Balázs 

 polgármester 


