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ELŐTERJESZTÉS

4. számú előterjesztés

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. augusztus 17-én tartandó rendkívüli nyilvános ülésére
beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások tevékenységéről
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezet 87.§ - 95.§ig szabályozza a helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályokat. Többek között a társulás
általános szabályait, - létrehozási, csatlakozási, kiválási, kizárási, megszűnési szabályokat – a
társulási megállapodás alapvető szabályait, a társulás szervezetének és működésének a szabályait.
„87. § A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több
önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és
hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.
A helyi önkormányzatok társulásának általános szabályai
88. § (1) A társulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli megállapodással hozzák létre. A
megállapodást a polgármester írja alá.
(2) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése
szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.
89. § (1) A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha
törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik.
(2) A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat
hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell.
(3) A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról.
90. § (1) A társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak
szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat,
kinevezi vezetőiket. A társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg
vagyoni hozzájárulásának mértékét.
(2) A társulás működési költségeihez - a társulási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában - a
társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulnak.
(3) A társulás saját vagyonnal rendelkezhet.
(4) A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén - eltérő megállapodás hiányában a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére
bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(5) A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását a társulási
megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak
természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot a társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg.
91. § A társulás megszűnik:
a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott megszűnési
feltétel megvalósult;
b) ha a társulás tagjai a 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák;
c) a törvény erejénél fogva;
d) a bíróság jogerős döntése alapján.

92. § A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a társulások működése során felmerülő vitás
kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt. A társult önkormányzatok képviselő-testületei
megállapodhatnak abban, hogy a vitás kérdésben bármelyik képviselő-testület kérheti a megállapodásban
megjelölt önkormányzati érdekszövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását,
továbbá abban, hogy a kereset benyújtása előtt a képviselő-testület kéri az egyeztető bizottság
állásfoglalását.
A társulási megállapodás alapvető szabályai
93. § A társulási megállapodás tartalmazza:
1. a társulás nevét, székhelyét;
2. a társulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselőjét;
3. a társuláshoz tartozó települések lakosságszámát;
4. a társulás által ellátott feladat- és hatásköröket;
5. a társulás döntéshozó szervét, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarányt;
6. a döntéshozatalának módját, a minősített döntéshozatal eseteit;
7. a közös fenntartású intézmények megnevezését;
8. a társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi
hozzájárulásának mértékét, teljesítésének módját;
9. a társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást (a társulás
döntésétől függően a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás
teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát, amely alapján a társulás beszedési
megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz);
10. a társulás vagyonát és a vagyonátadás feltételeit, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának
rendjét;
11. intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezéseket;
12. a társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját intézménye útján
más tagok részére történő) feladatellátás módját;
13. a társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételeit;
14. a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettségét;
15. a társulás működésének ellenőrzési rendjét;
16. a megállapodás módosításának feltételeit;
17. a társulásból történő kiválás és kizárás feltételeit;
18. a társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettségét, módját;
19. azt, amiben a képviselő-testületek megállapodtak.
A társulás szervezete és működése
94. § (1) Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács.
(2) A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik a
megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek.
(3) A társulási tanács döntését határozattal hozza.
(4) A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a megállapodásban meghatározott számú, de
legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van. A javaslat elfogadásához a megállapodásban
meghatározott számú, de legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő
képviselők szavazatainak több mint a felét.
(5) A tíznél több tagból álló önkormányzati társulás társulási tanácsának érvényes döntéséhez a
megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja
a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.
(6) A megállapodásban meghatározott döntéshez minősített többség szükséges.
(7) A minősített többséghez a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen
szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk
képviselt települések lakosságszámának a felét.
(8) A döntéshozatali eljárás egyéb szabályairól - beleértve a szavazatarányok és a költségek viselésének
kérdését is - a társulás tagjai a társulási megállapodás keretében szabadon döntenek. Törvény vagy a
társulási megállapodás eltérő rendelkezésének hiányában a társulás minden tagját egy szavazat illeti meg.
95. § (1) A társulási tanács tagjai közül elnököt választ, alelnököt választhat. Együttes akadályoztatásuk
esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti.
(2) A társulási tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk szervezése érdekében bizottságokat
alakíthat.

(3) A társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az önkormányzati
bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(4) A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) eltérő
megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el.
(5) A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek”

Balatonújlak Község Önkormányzata 2016. évben a következő - 6 önkormányzati társulásban vett részt.
- Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás
- Kéthely és Környéke Szociális Társulás
- Marcali Kistérség Többcélú Társulás
- Marcali Kistérség Hatósági Igazgatási Társulás
- Dél-Nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás
- Somogy megyei Önkormányzati Társulás

Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás
A társulás célja az óvodai neveléssel összefüggő kötelezettségek ellátása, financiális hátterének
biztosítása, az óvodai ellátással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása, az önkormányzati
források célszerű és hatékony felhasználása érdekében.
A társulásnak 2 tagja van: Kéthely ésBalatonújlak.
A Társulási megállapodás XIV. fejezete szabályozza a Társulás működéséről szóló beszámolási
kötelezettséget. Ennek keretében a Társulási Tanács tagjai a Társulás Tanácsának munkájáról, a
Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről a települési önkormányzat képviselő-testületének
évente legalább egy alkalommal beszámolnak.
A társulás 2016. évben összesen 4 alkalommal ülésezett.
Az ülések napirendi pontjai a jogszabály által kötelezően megtárgyalandó előterjesztéseket
tartalmazták:
2016. január 27-i ülés
1.Előterjesztés a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás2015. évi költségvetésének II. féléves
módosításához
2. Előterjesztés a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás2016. évi költségvetésének
elfogadásához
3. Előterjesztés a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa Szervezeti és
Működési Szabályzata elfogadásához
2016. március 22.
1. Előterjesztés a Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata
jóváhagyásához
2. Előterjesztés a Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda 2016/2017-es nevelési évére történő
beiratkozáshoz
3. Előterjesztés a Kéthelyi Napköziotthonos Óvodánál végzett belső ellenőrzési jelentés
megtárgyalásához
4. Előterjesztés a Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda nyári szünete engedélyezéséhez
2016. április 21-i ülés

1. Előterjesztés a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás2015. évi költségvetése
végrehajtásához
2016. augusztus 11-i ülés
1. Előterjesztés a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás2016. évi költségvetésének I. féléves
módosításához
2.Előterjesztés a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás2016. évi költségvetésének I. félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásához
3. Előterjesztés a Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének
engedélyezéséhez
A Társulási Tanács a 2016. évre is elfogadta mind a Társulás, mind az általa fenntartott intézmény
(Óvoda) költségvetését, valamint a 2016. évről szóló zárszámadást.
A Kéthelyi Óvoda IntézményfenntartóTársulás önálló költségvetéssel rendelkezik.
Az állami támogatást Kéthely Község Önkormányzata igényelte le és utalja át a Társulás
számlájára, de az önkormányzati pénzeszköz átadásokat az egyes települések a társulás részére
utalják át.
Óvodai nevelés, ellátás szakfeladat az óvoda intézményének fenntartási/működési költségeit
tartalmazza: a 2016. évi működéséhez a személyi juttatásokat, munkaadókat terhelő járulékokat,
dologi kiadásokat.
A takarékos gazdálkodás e szakfeladaton is elmondható. A fenntartásában résztvevő
önkormányzatok a működéshez szükséges pénzeszközöket átadták. Az állami támogatás
megérkezett. Az elszámolás során az előző évi pénzmaradvány is elszámolásra került.
Az óvoda az 2016. évben három csoporttal működött, 7 fő óvónő, 3 fő dajka, 1 fő pedagógiai
asszisztens, 1 fő takarítónő.
A központi költségvetésből lehívható támogatások igénybevétele a 2016. évi normatív
hozzájárulások és támogatások tekintetében megtörtént az önkormányzati információs rendszeren
keresztül. Az állami támogatás igénylése Kéthely Község Önkormányzatán keresztül történt.
A Társulási cél az óvodai neveléssel kapcsolatos feladatok hatékony ellátása. Az ellátási körzet két
településén a gyermeklétszám kielégítőnek mondható, azonban tendenciaként elmondható, hogy a
szülök többsége nem a kéthelyi, hanem a balatonmáriafürdői óvodába járatja gyermekét. Kéthely 60
fő, Balatonújlak 6 fő, Somogyszentpál 12 fő, Balatonmáriafürdő 1 fő). Az óvoda fenntartása
mindenképpen ezen települések összefogásával működtetett intézménnyel valósítható meg
hatékonyan. 2016. évben 79fővel működő óvoda minden igényt figyelembe véve, a gyermekek
fejlődését szem előtt tartva, személyre szabottan, jó környezetben látta el feladatait.
Kéthely és Környéke Szociális Társulás

A társulás célja a szociálisés gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos önkormányzati
feladatokat ellátása. Tevékenysége kiterjed ezen feladatok biztosítására, fejlesztésére, szervezésére,
intézmény fenntartására, a feladatellátás feltételeinek biztosítására is.
A Társulásnak 2016. január 1. napjától - Somogyfajsz kiválását követően- hat tagja van:
Balatonújlak, Kéthely, Libickozma, Pusztakovácsi, Somogyszentpál és Táska települések.
Társulási ülés 2016. évben 5 alkalommal volt.

2016. február 3.
1. Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2015. évi költségvetésének
II. féléves módosításához
2. Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2016. évi költségvetésének
elfogadásához
3. Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás kormányzatifunkcióinak
változására
4. Előterjesztés a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának
módosítására
5.Kéthely és Környéke Szociális Társulásnál végzett belső ellenőrzésről készült
jelentés megtárgyalása
6. Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa Szervezeti
és Működési Szabályzata elfogadásához
2016. április 26.
1. Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2015. évi gazdálkodásához
(zárszámadás)
2016. június 30.
1. Előterjesztés a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ szakmai programjának
módosításához
2. Előterjesztés a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításához
2016. augusztus 10.
1. Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás2016. évi költségvetésének I. féléves
módosításához
2.Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás2016. évi költségvetésének I. félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásához
2016. november 15.
1. Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Szociális
Szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatához
Ellátotti adatok 2016. évben
Település

Kéthely
Balatonújlak
Somogyszentpál
Táska
Pusztakovácsi
Libickozma

Lakosság Nappali
szám
ellátás

2338
493
839
425
871
41

50
X
X
X
X
X

Étkeztetés Házi
Család-és
segítségnyújtás Gyermekjóléti
szolgáltatás
(fő/család)
73
9
14/6
39
9
8/4
9
26/8
4
9/4
9
8/4
0
0

Összesen

5007

50

112

40

65/26

A Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ szervezeti felépítése:
INTÉZMÉNYVEZETŐ
HÁZI
ÉTKEZÉ
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
S

IDŐSEK
KLUBJA
Nappali ellátás
vezető

4 fő 8 ó Szociális gondozó
2 fő 3 ó Szociális gondozó

1 fő 8 ó Szociális
gondozó

1 fő
Szociális
segítő
1 fő
Gépkocsi
vezető

CSALÁD-ÉS
GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT
1 fő 8 ó Családgondozó

2 fő helyettesítő családgondozó

A dolgozók szakképzettség szerinti megoszlása: szakmai létszámok
Engedélyezett létszám: 9 fő
Intézményvezető, nappali ellátás vezető
1 fő
Házi segítségnyújtás
4 fő szociális gondozó + 2 fő részmunkaidős
szociális gondozó
Idősek Klubja
1 fő 8 órás nappali ellátás vezető
1 fő 8 ó szociális gondozó
Család-és gyermekjóléti szolgálat
1 fő 8 ó családgondozó, 2 fő helyettesítő
családgondozó
Étkeztetés
1 fő szociális segítő+ 1 fő gépkocsivezető

Ellátott települések
Kéthely

Balatonújlak

Foglalkozottak száma, szakképesítések településenként
Feladat
Képesítés
Intézményvezető
1 fő szakvizsgázott szociális munkás
Nappali ellátás
1 fő szociális ápoló és gondozó
Házi segítségnyújtás
1 fő szociális ápoló és gondozó
Étkeztetés
1 fő szociális segítő (8 általános)
1 fő gépjárművezető
Család-és
1 fő szociális munkás
Gyermekjólét
Étkeztetés
1 fő falugondnok
Család-és
1 fő szociális munkás

Somogyszentpál

Táska

PusztakovácsiLibickozma

Gyermekjólét
Házi segítségnyújtás
Család-és
Gyermekjólét
Házi segítségnyújtás
Család-és
Gyermekjólét
Házi segítségnyújtás
Család-és
Gyermekjólét
Házi segítségnyújtás

1 fő szociális ápoló és gondozó
1 fő szociális munkás
1 fő szociális ápoló és gondozó
1 fő szociális munkás
1 fő 3 órás szakképzetlen
szociális gondozó
1 fő szociális munkás
1 fő szociális gondozó és ápoló
1 fő 3 órás szakképzetlen szoc.
gondozó

A Társulási Tanács a 2016. évre is elfogadta mind a Társulás, mind az általa fenntartott intézmény
(Szociális Szolgáltató Központ) költségvetését, valamint a 2016. évről szóló zárszámadást.
A Kéthely és Környéke Szociális Társulás önálló költségvetéssel rendelkezik.
Az állami támogatást Kéthely Község Önkormányzata igényelte le és utalja át a Társulás
számlájára, de az önkormányzati pénzeszköz átadásokat Balatonújlak Község Önkormányzata a
társulás részére utalják át.
Az intézmények működéséhez szükséges pénzeszközöket a fenntartó önkormányzatok
maradéktalanul átadták. Az állami támogatás megérkezett. Az elszámolás során az előző évi
pénzmaradvány is elszámolásra került.
A központi költségvetésből lehívható támogatások igénybevétele a 2016. évi normatív
hozzájárulások és támogatások tekintetében megtörtént az önkormányzati információs rendszeren
keresztül. Az állami támogatás igénylése Kéthely Község Önkormányzatán keresztül történt.
Marcali Kistérség Többcélú Társulásban végzett tevékenységről
A 2016. évben rendszeresen ülésezett a Társulási Tanács, az elmúlt évben 6 alkalommal volt
társulási ülés. A társulási tanács ülésein Balatonújlak Község Önkormányzatának képviseletében a
legtöbb alkalommal részt vettem, illetve távollétemben biztosítottam a helyettesítésem. Az üléseken
tárgyalt napirendek átfogták a társulás működésének minden területét, költségvetés, zárszámadás,
egészségügyi ellátás stb.
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. Az ügyeletet vállaló házi orvosok túl voltak terhelve,
viszonylag kevés házi orvos vállalt ügyeletet. A probléma megoldására több alkalommal egyeztett a
társulás vezetése az érintett települések polgármestereivel, majd társulási ülésen döntés született
arról, hogy az ellátást kiszervezik, a feladat külsős cégnek került átadásra. Az érvényes
közbeszerzés után a vállalkozó átvette az ügyeletet. Azóta az ügyeleti rendszer megfelelően ellátta
feladatait. Részemre panasz nem érkezett, azonban voltak olyan települések, ahol a lakosság
véleménye szerint nem ért ki időben az orvos. Ez azonban sok esetben betudható annak hogy az
ellátási terület elég nagy. Az ügyeleti rendszer költsége az átszervezés után az önkormányzatoknak

jelentős megtakarítást hozott, amit a 2016. évi önkormányzati költségvetés tárgyalásakor már
megtalálható volt az előterjesztésben.
Önkormányzatunknál 2016. évben belső ellenőrzés nem volt.
Marcali Kistérség Hatósági Igazgatási Társulás
A társulás keretében látjuk el az ipar-kereskedelemmel kapcsolatos feladat- és hatásköreinket.

Dél-Nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás
Délnyugat-Balatoni Nagytérség települései (64 önkormányzat) szilárd hulladékai kezelésének
korszerű, hatékonyabb és célszerűbbmegoldása érdekében, mint közös cél megvalósítására
és a közös érdekérvényesítés elősegítése érdekében társult, határozatlan időre.
A társulás 2016. évben 4 alkalommal tartott ülést.
2016. március 5.
1. A társulás 2016. évi költségvetésének elfogadása
2. Pelso-Kom Nonprofit Kft-vel üzemeltetési szerződés kötése
3. Tájékoztató a peres ügyekről, aktualitásokról
2016. május 6.
1. A Pelso-Kom Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója és a kapcsolódó
könyvvizsgálói jelentés
2. A Pelso-Kom Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve
3. A Pelso-Kom Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. törzstőkéjének felemelése
4. A társulás 2015. évi költségvetésének módosítása
5. A Társulás 2015. évi zárszámadása
2016. június 17.
1. Közszolgáltatási és üzemeltetési szerződés módosítása
2. A Pelso-Kom Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatója
2016. december 20.
1. A Pelso-Kom Nonprofit Kft. 2016. 1-3. havi főkönyvi kivonatának elfogadása
2. Üzemeltetési szerződés módosítása
3. Előterjesztés kiválásról
4. Tájékoztató aktualitásokról

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 készítményekre, 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.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat részvételével működő
társulások 2016. évi munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja.

Balatonújlak, 2017. augusztus 10.

Tüske Gáborné
polgármester

