Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. december 9-én tartandó ülésére
Beszámoló az önkormányzati társulások tevékenységéről
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 6. §
(4) bekezdése szerint „A polgármester a megállapodásban meghatározottak szerint, de
legalább évente egyszer beszámol a képviselő-testületének a társulás tevékenységéről,
pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.”
Szigliget Község Önkormányzata a gazdaságosabb és hatékonyabb feladatmegvalósítás,
valamint a térségi kapcsolatok elmélyítése érdekében jelenleg négy társulás munkájában vesz
részt.
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás
A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás munkájában rendszeresen részt veszek.
A bizottsági üléseken, véleményemmel igyekszem a döntéseket, javaslatokat olyan irányba
terelni, mely az egész térség számára előnyős. A választásokig a kulturális és sportbizottság
tagja voltam. Számomra fontos szerepet szántak a térség sport koordinációjában. Sajnos
tapasztalnom kellett, hogy a társulás vezetése, nem érzi át a térségben élő emberek egészséges
életmódra nevelésének szükségességét, így hiába készült el a térség sportkoncepciója (mely
elkészítésében komoly szerepet vállaltam), illetve hiába ténykedek, mint a térség
sportreferense, nem érzem hasznosnak a ráfordított időt, energiát. A társulási üléseken
próbálok rendszeresen rávilágítani, mindazokra az előnyökre, hibákra, melyeket tapasztalok.
A választások után új bizottságok alakultak. Örömömre szolgál, hogy egy olyan bizottságban
dolgozhatok, mely talán jobban tudja majd a térség érdekeit szolgálni. A Turisztikai Bizottság
elnökének választottak. Reményeim szerint a településem és a térség érdekében hatékonyan
tudok majd tevékenykedni.
A gyermek és időskorú ellátandók gondozása, mint feladatellátás megjelent a térségben. Ezzel
a Szigligeten élő érintett korosztályba tartozók ellátása is javult. Az iskolánk támogatása a
gyermeklétszám miatt nem valósulhatott meg. Azáltal, hogy feladatok kerültek át a nevelési
tanácsadóból a kistérségbe, véleményem szerint átláthatatlanabbá vált a rendszer és ezáltal a
segítségre szoruló gyermekek ellátottságának a színvonala nem javult inkább romlott. A
mozgókönyvtár szolgáltatásait eddig nem vettük igénybe, de a következő évtől mi is
csatlakozunk ehhez a szolgáltatáshoz, mivel úgy ítéljük meg, hogy ezáltal még hatékonyabb
lesz az olvasók illetve a könyvtári szolgáltatások igénybevevőinek a kiszolgálása. A szigligeti
önkormányzat hosszú és néha nem túl kellemes vitákkal tarkított egyeztetések
eredményeképpen felépített egy rendszert az orvosi ügyelet tekintetében. Ennek a munkának
az eredményeképpen jelenleg is jól működik az ellátás. Ezt a társulást átvette, a kistérség. Ez
egy jó példa arra, hogy a feladatátvétel legtöbbször abból áll, hogy egy jól működő rendszert
átvesz a kistérség és ezt üzemelteti.
Oktatási nevelési feladatok közös ellátása
Oktatási
intézményeink
közös
fenntartásban
működnek
Hegymagas
község
önkormányzatával. A két település a lehetőségeikhez mérten, sőt még azon felül is támogatja
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az intézményeket. Az intézmények anyagi helyzete stabil, annak ellenére, hogy az iskolában a
gyermeklétszám nem éri el egyetlen osztályban sem a törvényben előírt mértéket. Ez a
stabilitás csak úgy valósítható meg, ha a települések évről-évre komolyabban támogatják az
iskolát és az óvodát. Mivel Szigligeten vannak az intézmények ezért számunkra fontosabb a
megtartásuk. Ez Hegymagas esetében nem azt jelenti, hogy próbálná „lerázni magáról” a
fizetési kötelezettségeit. A költségvetésének mértékéhez „szabó” támogatást 2010-ben
becsülettel fizette, és azzal, hogy az óvodás gyermekek szállítását megoldja a két település
között, még vonzóbbá is teszik a szülők számára óvodánkat.
Az óvoda és az iskola a szolgáltatások, a körülmények tekintetében felveszi a versenyt
bármelyik környékbeli intézménnyel. A pedagógus állomány ehhez megfelelő hátteret
biztosít. A nyugdíjazásból, vagy egészségi állapotból fakadó létszámproblémákat az
intézményvezető az iskolában óraadó tanárok alkalmazásával oldja meg. Az óvodában a két
pedagógus és a két dajka megoldja az egycsoportos intézménybe beíratott gyermekek
ellátását. Ezzel, hogy csak egy csoportban folyik a munka, viszonylag az óvoda helyzete
stabilnak mondható, mert statisztikailag az előírásoknak megfelel, viszont, ha azt nézzük,
hogy évtizedekig két csoport működött, akkor rá kell döbbennünk, az óvoda helyzete sem
stabil. A szülők részéről azonban folyamatos az igény a legkisebbek helyben történő
nevelésére. Az előzőekben leírtak tükrében kijelenthetjük, hogy az óvoda bezárása,
tagintézménnyé történő besorolása, nem napi téma.
Az iskola tekintetében más a helyzet. A 2008-as évtől a pedagógusokkal karöltve
kampányoltunk az iskola mellett. Ennek hatására kimondhatjuk, hogy a térségbe ismerik a
szülők az iskolánk értékeit, de eddig ez kevésnek bizonyult a jelentős gyermeklétszám
növekedéshez. Egy pozitív eredménye viszont volt. Megállt a létszám csökkenése, sőt
növekedés tapasztalható. Jelenleg 7 településről járnak gyermekek a szigligeti iskolába.
Ismerve a kormányzat elvárásait, nagyon komoly változásoknak kell bekövetkezni a
kihasználtság tekintetében, hogy még sokáig legyen Szigligetnek iskolája. Amennyiben a
törvényben foglaltaknak meg kívánunk felelni, akkor az iskolába járó gyermekek számát meg
kellene duplázni, bár ez nem feltétele jelenleg a működésnek, mert mi felmentést kaptunk a
kormánytól, de a támogatás mértéke évről évre kevesebb.
Mivel 2010-ben az iskolaigazgató nyugdíjba vonult ezért pályázat alapján egy új
iskolaigazgatót választottak a testületek. A megválasztott igazgatónak véleményem szerint
hamar sikerült beilleszkednie és reményeink szerint komoly eredményeket ér el az iskola
színvonalának az emelésében, valamint a létszám bővítésében. Az idei évben, illetve majd
2011-ben is az iskola pedagógusai a környező településeken különböző tájékoztatók,
játszóházak tartásával próbálják a szülők számára vonzóbbá tenni iskolánkat. A 2010-es
évben is szép eredményeket értek el a diákok a különböző tanulmányi illetve sport és
képzőművészeti versenyeken. A Nemesvitai Falugondnoki Szolgálat gépkocsijával szállítják a
nemesvitai és a balatonedericsi gyermekeket, míg Badacsonytördemicről a szigligeti
önkormányzat gépjárművével történik a gyermekek szállítása.
„Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatásokat Ellátó
Intézményi Társulás
A”Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatásokat Ellátó
Intézményi Társulás 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy a gyermek és családvédelmi
feladatok, a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás feladatokat ellássa. A társulásban 8
település vesz részt. A gesztor település Lesenceistvánd.
A feladat ellátásával a társulás az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot
bízta meg. A Szolgálat 2009 év elejéig a településen az étkeztetés és házi gondozás feladatait
látta el. 2010-től a törvényi szabályozások változása miatt kénytelenek voltunk egy jól
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működő rendszert megszüntetni. Több éven keresztül a gyermek és családvédelmi feladatokat
a Vöröskereszttel végeztettük. Mivel ez év elejétől csak a társuláson belüli ellátás után vehető
fel az állami támogatás ezért kénytelenek voltunk ezeket a feladatokat is a társulás
szervezetével ellátatni.
A társulás anyagi helyzetéről a képviselő-testület rendszeresen tájékoztatást kap a
költségvetés és a zárszámadás elfogadásához. Ugyanezen időpontban a szolgálat vezetője
beszámol a feladatellátásról is.
Védőnői feladatok ellátása
Négy település (Badacsonytördemic, Hegymagas, Raposka és Szigliget) képviselő-testületei
2007-ben döntöttek arról, hogy a hatékonyabb és gazdaságosabb feladatellátás céljából a
védőnői feladatok ellátására társulást hoznak létre. Két településen (Badacsonytördemic és
Szigliget) működik tanácsadó. A fenntartásához szükséges felszerelések biztosításáról,
beszerzéséről a két település gondosodik. Kisebb hiányosságok az év során még jelentkeztek,
de folyamatosan törekszünk arra, hogy a feltételek megfeleljenek a néha túlságosan is szigorú
előírásoknak. Közösen vásároltunk egy hordozható számítógépet, mely rugalmasabbá tette a
védőnő munkáját. Az állami finanszírozás fedezi a jelentkező költségeket.
Kérem, hogy beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.
Szigliget, 2010.december 1.
Balassa Balázs
polgármester
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