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T Á J É K O Z T A T Ó 

A képviselő-testület 2022. december 15-i ülésére  

a Sávoly Községi Önkormányzat részvételével működő 

 önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 Jelen előterjesztéssel kívánom tájékoztatni a Tisztelt Képviselő- testületi tagokat a 

Sávoly Község Önkormányzata részvételével működő társulások céljáról, helyzetéről, a 

társulások 2022. évi munkájáról, a bekövetkezett változásokról. 

 

I. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 

 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott két költségvetési szerv - a 

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ - és a Marcali Óvodai Központ tekintetében 

érintett Sávoly. Mindkettő intézmény esetében a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (a 

továbbiakban: Hivatal) munkaszervezete végzi a fenntartói döntések előkészítését, a 

támogatói szerződések megkötését, a normatív támogatások kezelését, valamint a feladatokat 

támogató adminisztrációs tevékenységet: 

 

A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központon keresztül biztosítja a Társulás a szociális 

és gyermekjóléti alapellátásokat, a gyermekek napközbeni ellátását és az idősek bentlakásos 

ellátását. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások közül Sávoly az alábbiakat veszi igénybe: 

családsegítés, gyermekjóléti szolgálat (gyermekjóléti alapellátás), szociális étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, bölcsőde, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

támogató szolgálat és pszichiátriai betegek közösségi ellátása.  

 

A Marcali Óvodai Központ 4 településen 7 intézményben fogadja 7 település óvodás korú 

gyermekeit. Az Óvoda teljes gazdálkodási feladatait a Hivatal bonyolítja le. A köznevelési 

jogszabályokban, valamint a költségvetési törvényben megfogalmazott finanszírozási 

követelmények összhangjának megteremtése érdekében folyamatos egyeztetésre van szükség 

a fenntartó önkormányzatok polgármestereivel, képviselő testületeivel.  

 

A Társulás intézményi feladatellátásán túl Sávoly Község Önkormányzata a Marcali 

Kistérségi Többcélú Társuláson keresztül látja el a fogászati alapellátást. 2022. január 1-től a 

központi háziorvosi ügyeleti alapellátást az Emergency Service Kft-vel kötött szerződés 

alapján biztosítja az önkormányzat, a fogászati ügyeleti alapellátást pedig már 2021. július 9. 

óta az Allfordent Kft-vel kötött ellátási szerződés útján. 

 
A jegyzők szakhatósági hatásköre a telekalakítási ügyekben a Kormány által megalkotott 

735/2021. (XII.21.) Korm. rendelet értelmében 2021. december 22. nap hatállyal megszűnt. A 
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továbbiakban az illetékes Földhivatalnál folyó teljes eljárás keretén belül, a szakkérdés 

megválaszolására az Állami Főépítész jogosult.  

 
Az iparral és kereskedelemmel, valamint a szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatos hatósági 

ügyintézést 2022. január 1-től már szintén nem a Társulás, hanem a Marcali Közös 

Önkormányzati Hivatal látja el Sávoly település részére.  

 

II. Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék-kezelő Rendszer Önkormányzati 

Társulása 

 

A Mecsek-Dráva Hulladékkezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

2003. decemberében alakult. A társulás célja egy szilárd hulladékkezelő rendszer létrehozása. 

A projekt területén logisztikai szempontok szerint gyűjtőkörzetek kerültek kialakításra. Az 

egyes gyűjtőkörzetek hulladékait vagy közvetlen beszállítással, vagy átrakóállomáson 

keresztül juttatják el a hulladékkezelő központokba (Marcali, Barcs). A projekt keretén belül 

átadásra került a Marcali Regionális Hulladékkezelő Központ, ami 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 felhasználásra adják át.  

A szelektív gyűjtést segíti a hulladékudvar hálózat (22 db hulladékudvar), illetve 

átrakóállomások kialakítása is.  

 

A fejlesztési projekt keretében több mint 800 szelektív gyűjtősziget került kialakításra. A 

gyűjtőszigetes rendszeren kívül 2014. augusztus 18-tól a Mecsek-Dráva 

Hulladékgazdálkodási Programnak köszönhetően – elindult a házhoz menő jellegű 

elkülönített hulladékgyűjtés a hasznosítható papír, fém és műanyag típusokra. A pályázat 

keretében nyert edényeket a sávolyi háztartások is átvették.  

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 57/2022. (VI.16.) számú 

határozatával úgy döntött, hogy több környékbeli településsel együtt Sávoly Község 

Önkormányzata 2022. december 31. napjával kiválik a Mecsek-Dráva Regionális 

Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásból. A Társulás 

megalakulását, illetve a projekt létrehozását követően a hazai hulladékgazdálkodási 

szabályozásban lényeges átalakulások történtek, melyek jelentős befolyással voltak a Társulás 

vagyonelemeinek üzemeltetésére, mint például megváltozott a közszolgáltatók köre, új 

közszolgáltatási területegységek jöttek létre, melyek nem voltak tekintettel az eddigi 

működési területekre és társulási előzményekre, az önkormányzatok elvesztették az önálló 

díjmegállapítási jogukat, a működő közszolgáltatók költségeinek megtérítése központi 

díjbeszedés és elosztás elve mentén történik. A feladatellátás továbbra is biztosítva lesz. 
 

III. Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (Munka- és Tűzvédelmi Társulás) 

 

Sávoly Község Önkormányzata 1998. 04. 30. napjától volt tagja a Somogy Megyei 

Önkormányzat gesztorsága alatt működő munka és tűzvédelmi társulásnak. A Társulás 2021. 

február 5. napjával megszűnt. 2021. február 6. napjától kezdődő hatállyal a feladat teljes körű 

ellátására a Safety-Geo Bt-vel (7400 Kaposvár, Tókaji köz 11.) kötöttünk megbízási 

szerződést.  
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IV. Védőnői feladatellátás biztosítása 

 

    A védőnői feladatellátás - amelyet 2019. október 1. napjától kezdődő hatállyal a 

Somogysámson, Csákány, Somogyzsitfa és Szőkedencs Községek Önkormányzataival kötött 

védőnői megállapodás útján biztosítunk -, a 2022. évben változatlan színvonalú volt.  

 

 

Határozati Javaslat 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat részvételével 

működő társulások céljáról, helyzetéről szóló 2022. évi tájékoztatót megtárgyalta, azt 

elfogadja. 

 

Felelős: Schuller Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Sávoly, 2022. december 9. 

 

                           Schuller Tibor 

                     polgármester 


