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Szám:

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2013. 04.26 -i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás tevékenységéről
Tisztelt Képviselő-testület!
Ismeretes, hogy a Balatonfüredi Kistérség 20 önkormányzata a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 41.§.(1) bekezdésében biztosított jogokkal élve - a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16-18.§aiban, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv-ben
meghatározottak figyelembevételével - többcélú kistérségi társulási szerződést kötött 2004.
június 25-én.
Az eltelt időszakban a társult Önkormányzatok e megállapodást, közös akarattal, figyelemmel a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi
CVII. Törvény rendelkezéseire – 2005. január 31-én, 2006. november 23-án, 2006. augusztus
24-én, 2006. november 30-án, 2007. június 11-én, 2008. június 12-én, 2008. november 27-én,
2011, március 30-án és2012. december 18-án módosították
A módosítás részben törvényi kötelezettségből, részben a tevékenységi kör változásából
eredt.
A társuláshoz tartozó települések lakosságának száma 23.720 főről 24174 főre emelkedett. E
növekedés az egyes települések lakosságszámának emelkedéséből ered.
A Társulás megalakulásának időpontja: 2004. június 30., a tevékenység megkezdésének
időpontja: 2004. szeptember 1. volt.
A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, a megalakulásától számított 3 évre szólt,
melyet határozatlan időre módosítottunk.
A társult önkormányzatok a kistérségi társulás működtetésének céljára vagyontárgyat nem
adtak át. Az eltelt időszakban, pályázati forrásból történt vagyonszerzés közös tulajdont
képez. ( Pl. iskolabusz, rendezvénysátor.)
A társult önkormányzatok polgármesterei alkotják a Társulás legfőbb döntéshozó szervét, a
Társulási Tanácsot, mely gyakorolja a megállapodásban meghatározott feladat és
hatásköröket. Az első ülésén, tagjai közül megválasztotta elnökét Filep Miklós Zánka Község
Polgármestere, elnökhelyettesét Dr. Bóka István Balatonfüred Város Polgármester
személyében. A 2010. évi önkormányzati választásokat követően a tisztségviselők
személyében változás nem történt, a Társulási Tanács újraválasztotta a korábbi
tisztségviselőket.

A Társulás önálló munkaszervezetet nem hozott létre, e feladat ellátásával a Balatonfüred
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalát bízta meg
A Társulás működésének szabályait Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítette.
A Társulás működésének és feladatai ellátásnak fedezetét a normatív állami hozzájárulások és
egyéb támogatások, saját bevételek és pályázatok útján elnyert központi költségvetési
pénzeszközök biztosítják.
A Társulás által 2012. évben ellátott közszolgáltatások
•
•
•

•

•
•
•

•

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 20.§.(1) bekezdés a) és b)
pontjaiban meghatározott intézmények közös fenntartása Balatonudvari, Csopak,
Lovas, Paloznak és Tihany Önkormányzatai kivételével.
12.2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 34.§-ában megjelölt pedagógia
szakszolgálati feladat ellátása kistérség minden önkormányzata által
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény
39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás Balatonakali, Balatoncsicsó,
Lovas, Monoszló, Óbudavár, Szantantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Zánka
Önkormányzatai kivételével.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény a 63. §-ában
meghatározott házi segítségnyújtás a kistérség minden önkormányzata által; a 64.§ában meghatározott családsegítés - Monoszló Község Önkormányzata kivételével a kistérség minden önkormányzata által; a 65.§-ában meghatározott jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás a kistérség minden önkormányzata által; a 65/F. §-ában
meghatározott időskorúak valamint fogyatékosok nappali ellátása - Monoszló Község
Önkormányzata kivételével - a kistérség minden önkormányzata által.
Egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó Központi ügyelet működtetése - Monoszló
Község Önkormányzata kivételével - a kistérség minden önkormányzata által.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 120/A. § és 121/A. § alapján
ellátandó belső ellenőrzés a kistérség minden önkormányzata által.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény 64.§-ában meghatározott települési könyvtári ellátás
mozgókönyvtári feladatellátással – Balatonfüred Város, Balatonszepezd Község
Önkormányzatai kivételével – a kistérség minden önkormányzata által.
A kistérségi területfejlesztési tanács feladatainak ellátása az 1996. évi XXI. törvény
szabályai szerint a kistérség minden önkormányzata által

A Társulás kiemelt feladata:
•
•
•
•
•
•

szervezeti keretet biztosítani a társulásban résztvevő önkormányzatok kapcsolat és
együttműködési rendszerének
az önkormányzati feladat és közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének
kialakítása, szervezése, működtetése, fejlesztése
a térség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása
a feladatellátás feltétel-és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése
közigazgatási (államigazgatási) feladat és hatáskörök térségi szintű ellátása jogszabályi
felhatalmazás alapján
a társult települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési és területrendezési
programok kialakítása, megvalósítása

A Társulás a közszolgáltatások ellátását a térségközpont önkormányzata és a társulás más
tagja intézménye útján látja el.
A Társulás létrejöttének alapvető indoka volt a kistérség fejlesztése, e feladata ellátásához
minél több forrás megszerzése, ezzel is csökkenteni a társult önkormányzatok anyagi terheit.
A megalakulás óta a Társulás által megszerzett források
• A Belügyminisztérium 2004. évben 50 millió forinttal támogatta a Társulás
megalakítását. Ennek felhasználása: 12 MFt a Balatoncsicsó térségében bejáró
gyerekek szállítása érdekében iskolabusz vásárlása, 8 MFt a Radnóti Iskola műfüves
pályájának kialakításához hozzájárulás, 4 MFt a belső ellenőrzés tárgyi feltételeinek
megteremtése, 9 MFt a kistérség turisztikai kerékpárút terveztetése, 17 MFt az
egészségügyi alapellátáshoz tartozó központi ügyelet kialakításához hozzájárulás.
• Állami normatív támogatás (közoktatás, belső ellenőrzés, vidékfejlesztési menedzser,
területfejlesztés, gyermekjóléti feladat, szociális alapellátás) 92 MFt 2005. évre, és
2006. évre 91 MFt, 2007. évben 114,5 MFt, 2008. évben 150,8 MFt, 2009. évben
147,5 M Ft, 2010. évben 115,8 MFt., 2011. évben 121,8 MFt, 2012. évben 122,2 MFt
volt..
• Pályázattal elnyert támogatás:
- a BFT-től a kerékpárút terveztetésre és megvalósíthatósági tanulmányra 2005. évben
18 MFt, 2006 évben rendezvénysátorra 5 MFt,
- Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácstól 2006. évben lovas fogathajtó verseny
eszközbeszerzésre 1,3 MFt, a kerékpárút geodéziai munkarészeire 3 MFt
- Belügyminisztériumtól Balatonszepezden sportpálya építésre 3,1 MFt
- KDOP keretében Mobilszínpad beszerzésre – 2009. évben – 27 MFt
A Társulás Tanács működését az alábbiakban foglalhatjuk össze:
1. A Társulási Tanács:
• 2005. évben 6 alkalommal ülésezett, melyeken 45 db határozatot hozott.
• 2006. évben 9 alkalommal ülésezett és 57 határozatot hozott.
• 2007. évben 6 ülést tartott és 56 határozatot hozott.
• 2008. évben 6 ülést tartott és 44 határozatot hozott
• 2009. évben 5 ülést tartott és 40 határozatot hozott
• 2010. évben 7 ülést tartott és 43 határozatot hozott
• 2011. évben 7 ülést tartott és 43 határozatot hozott.
• 2012. évben 6 ülést tartott és 31 határozatot hozott.
2. Az ülésekre meghívást kapott – a Társulás tagjain kívül – a Veszprém megyei
Területfejlesztési Tanács képviselője
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara képviselője
Veszprém Megyei Agrár Kamara képviselője
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóság képviselője
Veszprém Megyei Kormányhivatal
IPOSZ képviselője
3.

A Társulási Tanács rendszeresen elfogadta az éves költségvetését, meghatározta éves
munkatervét. Rendelkezik Gazdaságfejlesztési Koncepcióval, Bűnmegelőzési
Koncepcióval és Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióval. Elkészítette a kötelező
Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervet és a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési

Tervet. Felülvizsgálat és jóváhagyta a Kistérségi Környezetvédelmi Programot, elfogadta
a Kistérségi Esélyegyenlőségi Programot.
4. A Hivatal előkészítette a Társulási Tanács üléseit, ennek során az éves költségvetéseit és
annak módosításait, valamint a költségvetési beszámolóit. Biztosította a normatíva
igényléshez és az elszámoláshoz kapcsolódó adatgyűjtést és az elektronikus
adatszolgáltatásokat. Elvégezte a belső ellenőrzési feladatot
5. A Társulási Tanács folyamatosan véleményezte és figyelemmel kísérte az Új
Magyarország Fejlesztési Tervet, az Új Széchenyi Tervet, a Regionális Operatív
Programokat, ezek illeszkedését a Kistérség elképzeléseihez. Benyújtotta projekt
elképzeléseit.
A fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, a Társulás eddig tevékenységével kitűzött célját
elérte.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Mötv.) 2013.
január 1-vel újra fogalmazza az önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettségeit, összhangban
más ágazati törvényekkel (a nemzeti köznevelési tv., a gyermekvédelmi tv., a szociális tv.).
A Mötv. hatályon kívül helyezte a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvényt. A kistérség helyett új szervezeti egység, a járás
lép. Balatonfüred járási székhely, a járást az eddigi kistérség települései alkotják, kiegészülve
Alsóőrs községgel. (Lásd a 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet. 1.sz. mellékletét.)
Társult Önkormányzatok a Megállapodást közös akarattal – figyelemmel a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Mötv) IV. fejezete 87-95. §aiban meghatározott rendelkezésekre és a 146. §-ban előírt kötelezettségre – módosították,
így 2013. január 1-től:
A Társulás neve: BALATONFÜREDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS (BTT)
A Társuláshoz tartozó települések száma 22, a lakosságának száma 25.749 fő.
A Társulás által ellátott közszolgáltatások:
1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 39.
§-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás (szakfeladatszáma: 889201)
Aszófő, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak,
Dörgicse, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Tihany, Vászoly önkormányzat területén
2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény
• a 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtás
(szakfeladatszáma:889922)
Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd,
Balatonszőlős, Balatonudvari, Dörgicse Csopak, Lovas, Monoszló,
Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa,
Tagyon, Tihany, Vászoly, Zánka önkormányzat területén

•

a 64.§-ában meghatározott családsegítés
(szakfeladatszáma:889924)
Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd,
Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Óbudavár, Örvényes,
Lovas, Monoszló, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon,
Tihany, Vászoly, Zánka önkormányzat területén
• a 65.§-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
(szakfeladatszáma:889923)
Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd,
Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Lovas, Monoszló,
Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa,
Tagyon, Tihany, Zánka önkormányzat területén
• a
65/F.
§-ában
meghatározott
időskorúak
nappali
ellátása
(szakfeladatszáma:881011)
Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd,
Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Lovas, Monoszló, Óbudavár,
Örvényes, Paloznak, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Zánka
önkormányzat területén
• valamint fogyatékosok nappali ellátása
(szakfeladatszáma:881013)
Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd,
Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Lovas, Monoszló,
Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon,
Tihany, Zánka önkormányzat területén
3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 83., 93. és 152. §-ában meghatározott,
egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó Központi ügyelet működtetése
(szakfeladatszáma:862102)
Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős,
Balatonudvari, Dörgicse, Csopak, Lovas, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely,
Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, Zánka önkormányzat
területén
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 70. és 152. §-ai alapján ellátandó
belső ellenőrzés (szakfeladatszáma:841901)
Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős,
Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes,
Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, Zánka
önkormányzat területén
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el.

Kis-Pál Miklós
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
………………/2013.(…………...)
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kis-Pál Miklós polgármester
beszámolóját, a Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végezett
tevékenységéről, elfogadja.

