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E l ő ter j e s z t é s  

a képviselő-testület 2018. november 26.-i ülésére 

Tárgy: Beszámoló a társulások működéséről. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja 

értelmében a társulási megállapodás tartalmazza a társulás működéséről évente legalább egy 

alkalommal történő beszámolás kötelezettségét. 

 

A testület tagjai előtt ismert, hogy a társult feladatellátás elsődleges színtere a Rinyamenti 

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás. Ezen együttműködés keretében a feladatellátás 

színvonalasabb, gazdaságosabb módja valósul meg. A társulás a családsegítő- és 

gyermekjóléti feladatokat, valamint a hétközi és hétvégi központi orvosi ügyeleti feladatokat 

szervezi. A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Nagyatád Város 

Önkormányzatával kötött megállapodást, 2016. márciusában, a háziorvosi ügyelet ellátására 

vonatkozóan.  

A társulás által fenntartott Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ biztosítja a családsegítő- 

és gyermekjóléti feladatellátást. Az intézmény ellátja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 

a támogató szolgálatot és a közösségi pszichiátriai ellátást a kistérség településein. Az 

ellátások pályázati úton támogatottak, önkormányzati támogatást eddig sem és a jövőben sem 

igényelnek. A jogszabályi változások következtében 2016. január 1. napjától a családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálat feladatai ellátására a kistérség települései közül Lábod, Segesd, 

Somogyszob településeknek, mint közös hivatali székhely településeknek van kötelezettségük 

a közös hivatalhoz tartozó többi település vonatkozásában is. A családsegítés és gyermekjóléti 

szolgáltatás tekintetében azonban azok az önkormányzatok, amelyek 2016. január 1-jétől 

(Beleg is) nem címzettjei e feladatoknak, nem maradhattak e feladatokra társult tagok.  

A bölcsődei feladatellátás az önkormányzatok kötelező feladata. Az intézmény a társulás 18 

települése számára a korábbi keretek között szervezi és biztosítja az ellátást. A gyermekek 

napközbeni ellátásának biztosítása mini bölcsőde keretében, Segesd, Somogyszob, Beleg, 

Bolhás, Ötvöskónyi és Kaszó településekre kiterjedő ellátási területtel, a segesdi 

intézményegységben valósul meg. 

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás működési feltételeit a tagok 

pénzügyi hozzájárulása biztosítja a Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint.  

 

A szociális alapszolgáltatási feladatokat, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot, a házi 

segítségnyújtást és a szociális étkezést a Kutas Központú Szociális Alapszolgáltató Társulás 

keretében látta el az önkormányzat 2015. december 31. napjáig. Ezt követően kizárólag a 

szociális étkezés és a házi segítségnyújtás maradt meg a társulásban. 

A családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást 2016. január 1-jétől egy intézmény 

keretében, család- és gyermekjóléti szolgálatként szervezi meg a közös önkormányzati hivatal 

székhelye szerinti önkormányzat.  
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Ennek megfelelően a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat 2016. január 1. napjától kikerült 

a Kutas Központú Szociális Alapszolgáltató Társulásból, és a Rinyamenti Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás keretein belül valósul meg. 

 

A Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer tagjaként rendszeresen 

tájékoztatást kapunk a projekt állásáról.  

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás felügyeletével zajló – Somogy, Tolna és Baranya 

megyét – érintő beruházás közel 20 milliárd forintos bekerülési költségének 70 %-át az 

Európai Unió állja: az Európai Bizottság 68 millió eurót hagyott jóvá a projektre.  

A program célja az ország legfejlettebb hulladékkezelési rendszerének kialakítása, amelyben a 

keletkezet hulladék 70 %-a – feldolgozást követően – újrahasznosításra kerül. A Mecsek-

Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretén belül a Rinyamenti Kistérségi Többcélú 

Önkormányzati Társulás házi komposztáló edényeket kapott 2014. év végén, melyet a 

kistérségen belül lévő családi ház tulajdonosok kaptak meg, igénylés alapján. Beleg község 24 

db komposztáló edényt kapott. 

 

Beleg község tagja a Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak. A Társulás célja a 

munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása, megszervezése. Az önkormányzat éves társulási 

díjjal és éves működési költséggel járul hozzá a társulás működéséhez. A társulási díj a 

székhely munka- és tűzvédelmi szolgáltatásából, valamint kistelephely munka- és tűzvédelmi 

szolgáltatásából tevődik össze.  

 

Beleg község 2006-ban csatlakozott Nagybajom Térségének Informatikai Területfejlesztési 

Társulásához. Ennek keretében a társult települések szélessávú internet infrastruktúrával 

történő ellátása valósult meg. A képviselő-testület a 2015. június 9-i ülésén azonban a 

társulásból való kilépésről döntött. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (XI. 26.) 

önkormányzati határozata társulási beszámolóról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulásban ellátott feladatok 

végzéséről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

 

            Határidő: értelem szerint 

            Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

 

Beleg, 2018. november 20. 

 

 Tamás Csaba 

  polgármester 


