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Marcali Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

Pénzügyi, Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Telefon: 85/501-001

Ügyiratszám: 12928-1/2019.

3. számú előterjesztés

E l ő t e r j e s z t é s
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. szeptember 26-i ülésére
Beszámoló a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elmúlt 5 évi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság), a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló (továbbiakban: SZMSZ) 26/2013. (XI. 29.)
számú önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően jött létre.

Az állandó bizottság általános feladatai az SZMSZ alapján:
a) ellátja az átruházott hatásköröket,
b) a képviselő-testület döntéseinek előkészítése érdekében megvitatja a feladatkörébe tartozó ügyeket,
azokat véleményezi, illetőleg állást foglal,
c) a képviselő-testület elé terjeszti az általa meghatározott előterjesztéseket, bizottsági állásfoglalásokat,
d) közreműködik a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok előkészítésében,
végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében,
e) ellenőrzi – feladatkörében – az Önkormányzati Hivatal testületi döntést előkészítő és végrehajtást
szervező munkáját, szükség esetén kezdeményezi a polgármester intézkedését,
f) javaslatot tesz a képviselő-testület hatáskörébe tartozó és a bizottság feladatkörét érintő személyi
kérdésekben.

A bizottság főbb feladatai az SZMSZ alapján:
- véleményezi az önkormányzatnál és intézményeinél az éves költségvetési javaslatot és a zárszámadást,
- figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a
vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,
- vizsgálja a hitelfelvétel indokait és a gazdálkodási megalapozottságát, ellenőrizteti a pénzkezelési
szabályzat megtartását, a bizonylati rend és fegyelem érvényesülését,
- kezdeményezi – szükség esetén – önkormányzati biztos kirendelését,
- figyelemmel kíséri az előirányzat módosítási átruházott hatáskör gyakorlását.
- véleményezi a testület elé kerülő városfejlesztéssel, foglalkoztatással és ellátással kapcsolatos
előterjesztéseket, pályázatokat
- figyelemmel kíséri és ellenőrzi a költségvetésben meghatározott fejlesztési feladatok megvalósítását,
- javaslatokat dolgoz ki a lakossági ellátás és foglalkoztatás javítására,
- véleményezi a jelentősebb beruházási programokat és lakossági ellátást, foglalkoztatást érintő más
döntési tervezeteket,
- kezdeményezi – ha szükségesnek látja – a fejlesztési terv módosítását,
- véleményezi a rendezési tervet és annak módosításait,
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- ellenőrzi az épített környezet védelmével kapcsolatos tevékenységet, beszámolót kérhet a tervekről és
a feladatok végrehajtásáról,
- véleményezi a testület elé kerülő természeti környezetvédelemmel kapcsolatos előterjesztéseket,
valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos terveket,
- kezdeményezi a környezetvédelmi program módosítását,
- részt vesz a helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában,
- véleményezi a közterületek rendjével, tisztaságával, parkosításával kapcsolatos előterjesztéseket,
beszámolót kérhet a tervekről és a feladatok végrehajtásáról,
véleményezi a városban működő közszolgáltatási tevékenységekkel (víz, szennyvíz, hulladékgyűjtés,
temetőüzemeltetés stb.) kapcsolatos előterjesztéseket, javaslatot tesz a feladatellátás javítására irányuló
szervezési, jogalkotási feladatok elvégzésére,
- véleményezi a GAMESZ zöldterületek gondozásával, tisztántartásával, a parkok és műtárgyaik
karbantartásával kapcsolatos előterjesztéseit,
- közreműködik a környezeti ismeretek terjesztésében és fejlesztésében,
- közreműködik a területén levő műemléki értékek felkutatására, számbavételére és értékelésére
irányuló országos tudományos adatgyűjtő és dokumentációs munkálatokban.
- együttműködik a műemlékvédelem terén működő társadalmi szervezetekkel, mozgalmakkal,
- támogatja a települések múltjának és hagyományainak feltárására irányuló társadalmi tevékenységet,
- kezdeményezheti a területén levő és műemléki oltalmat érdemlő értékek védetté nyilvánítását, illetőleg
a védettség megszüntetését,
- javaslatot tesz a területén levő és helyi védettség alatt nem álló, de a település sajátos jellegének
megőrzésében helyi jelentőséggel bíró építészeti és településszerkezeti értékek védelmére, az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően,
- együttműködik a civil és társadalmi szervezetekkel a helyi értékvédelem érdekében.
- véleményezi a belvíz-védekezési terveket.
- emléktábla elhelyezésének engedélyezéséről, valamint a megszüntetés kezdeményezéséről véleményt
nyilvánít.

A bizottság feladata átruházott hatáskörben az SZMSZ alapján:
- Dönt a költségvetésben rendelkezésére bocsátott keret feladatkörének megfelelő célú felhasználásáról.
Ennek keretében a bizottság pályázatot írhat ki a pénzeszközök felhasználására, illetve konkrét feladat
megvalósítására fordíthatja.

- Kérheti más – gazdasági kihatású – előterjesztés könyvvizsgálói véleményezését is a könyvvizsgálóval
kötött külön szerződésben.

- Jóváhagyja a GAMESZ Szervezet SZMSZ-ét, valamint annak módosítását.
- Eljár az Önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban a következők szerint: dönt az eljárás
eredményességéről, illetve a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról az Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatában foglaltak szerint.

- A bizottság az önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012.(X.19) önkormányzati rendelet alapján
dönthet úgy, hogy a 19. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatár alatti vagyon
értékesítésére, illetve időtartamot meg nem haladó hasznosításra – a vagyontárgy jellegére, egyéb
körülményre –tekintettel pályázatot ír ki.

- Dönt a településrészen megválasztott képviselő javaslatára a településrész fejlesztésére rendelkezésre
bocsátott költségvetési forrás felhasználásáról az éves költségvetésről szóló rendeletben foglalt szerint.

- Eljár az Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásaiban a következők
szerint: dönt az eljárás eredményességéről, illetve a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról az
Önkormányzat Beszerzési Szabályzatában foglaltak szerint.

1. A Bizottság összetétele, tagjai 2014. évtől:

A Bizottságban résztvevő tagok: 6 fő képviselő és 5 fő nem képviselő tagok, mindösszesen 11 fő.

Elnök: Hosszú András (képviselő)
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Elnökhelyettes: Varga Zoltán (képviselő)

Tagok: Mozsárné Kutor Veronika (képviselő)
Fekete Lajos (képviselő)
Dr. Horváth László (képviselő)
Kesztyűs Attila (képviselő)
Humpók József
Varga László
Takács László
Vida János
Horváth-Szabó János

Dóra Tibort bizottsági taggá Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képvislő-testület) a 10/2017. (II.16.) számú határozatában választotta meg Takács László halála miatt
megüresedett helyre.

2017. február 16-tól a tagok:

Mozsárné Kutor Veronika (képviselő)
Fekete Lajos (képviselő)
Dr. Horváth László (képviselő)
Kesztyűs Attila (képviselő)
Humpók József
Varga László
Dóra Tibor
Vida János
Horváth-Szabó János

A Képviselő-testület 14/2019 (II.21.) számú határozatában Horváth-Szabó János bizottsági tagságát
megszüntette, helyette Lukács Bence Miklóst választotta meg.

2019. február 21-től a tagok:

Mozsárné Kutor Veronika (képviselő)
Fekete Lajos (képviselő)
Dr. Horváth László (képviselő)
Kesztyűs Attila (képviselő)
Humpók József
Varga László
Dóra Tibor
Vida János
Lukács Bence Miklós

2. A Bizottság ülései, feladatai:

A Bizottság üléseinek alapja a munkaterv, melyet fél évre előre kell elkészíteni. Ez tartalmazza a tárgyi
időszak fő feladatait, az ülések tervezett időpontjait, valamint a napirendeket és azok előadóját, az
előterjesztés módját és elkészítésének idejét, továbbá a napirendhez meghívottak körét. A Bizottság a
munkatervben szereplő időpontokon kívül szükség szerint alkalmi jelleggel is ülésezett. A bizottsági
ülés összehívásáról az elnök intézkedett az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően. Az elnök egyéb irányú
elfoglaltsága miatt az elnökhelyettes irányította az üléseket. Minden alkalommal meghívtuk a
polgármestert, az alpolgármestert, és a jegyzőt, valamint az aljegyzőt, továbbá a GAMESZ Szervezet
vezetőjét.
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Alkalmanként a tárgyalt napirendek kapcsán kapott meghívást többek között a kéményseprő szolgáltató
képviselője, a temetkezési szolgáltató képviselője és a hulladék szállítással foglalkozó szolgáltató
képviselője is.

Az ügyviteli feladatokat Marcali Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A Bizottságot 2014. évben 6-szor, 2015. évben 18-szor, 2016. évben 25-ször, 2017. évben 18-szor, 2018.
évben 24-szer és 2019. évben napjainkig 14 alkalommal hívtuk össze. Mindösszesen 105 ülésünk volt a
jelen választási ciklusban, amely közül 4 alkalommal a Jogi és Ügyrendi Bizottsággal együtt ülésezett a
Bizottság. A 105 ülés közül 16 zárt és 89 nyílt ülésen vehettek rész a bizottsági tagok. Összesen 579 db
bizottsági határozat született, amelyből 280-szor véleményeztük a Képviselő-testület elé kerülő
előterjesztéseket, valamint saját hatáskörben 299 alkalommal döntöttünk.

Az üléseken részt vevő bizottsági tagok az előzetesen megküldött előterjesztések ismeretében alapos
megfontolt döntéseket hoztak. Az esetek többségében egyhangú döntések születtek.

A bizottsági ülések tárgyalt napirendjei összefoglalva:

- véleményezte az önkormányzatnál és intézményeinél az éves költségvetési javaslatot és a
végrehajtásáról szóló féléves, háromnegyed éves tervezetet, továbbá a zárszámadást, figyelemmel
kísérte a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás
alakulását, értékelte az azt előidéző okokat, (pénzügyek): 39 alkalom

- adósság konszolidációval kapcsolatos előterjesztéseket megvitatta: 5 alkalom

- vizsgálta az intézmények gazdálkodási megalapozottságát, ellenőriztette a pénzkezelési szabályzat
megtartását, a bizonylati rend és fegyelem érvényesülését (belső ellenőrzés):

8 alkalom

- figyelemmel kísérte véleményezte a Képviselő-testület elé kerülő városfejlesztéssel, jelentősebb
beruházásokkal kapcsolatos előterjesztéseket, pályázatokat:

17 alkalom

- véleményezte a városban működő közszolgáltatási tevékenységekkel (víz, szennyvíz, kéményseprő,
hulladékgyűjtés, temetőüzemeltetés stb.) kapcsolatos előterjesztéseket, javaslatot tett a feladatellátás
javítására irányuló szervezési feladatok elvégzésére, véleményezte a rendeletek tervezetét:

56 alkalom

- véleményezte egyéb rendeletek, szabályzatok módosítását, jelentéseket, beszámolókat és ütemterveket,
valamint munkaterveket tárgyalt és hagyott jóvá, (vagyonrendelet, közösségi együttélés alapvető
szabályai, talajterhelési díj, civil szervezetek támogatása, intézményi térítési díjak, állattartási rendelet,
vásár-piac, közterület használat): 48 alkalom

- véleményezte a GAMESZ Szervezet alapító okiratát, SZMSZ-ének módosítását, valamint a
zöldterületek gondozásával, tisztántartásával, a parkok és műtárgyaik karbantartásával kapcsolatos
beszámolóját: 4 alkalom

- véleményezte a hegyi utak karbantartásának ütemezését: 1 alkalom

- véleményezte az Önkormányzat közbeszerzési tervét és közbeszerzési szabályzatát:
8 alkalom
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- döntött közbeszerzési eljárással kapcsolatban: 57 alkalom

Közbeszerzési eljárással kapcsolatban
2015 évben: nettó 140.833.230 Ft
2017 évben: nettó 94.801.806 Ft
2018 évben: nettó 444.084.050 Ft
2019 évben: nettó 931.543.285 Ft felhasználásáról döntött a Bizottság.

- véleményezte az Önkormányzat beszerzési szabályzatát: 1 alkalom

- döntött beszerzési eljárással kapcsolatban: 56 alkalom

Beszerzési eljárással kapcsolatban
2015 évben: nettó 18.307.869 Ft
2016 évben: nettó 30.859.114 Ft
2017 évben: nettó 84.383.349 Ft
2018 évben: nettó 54.957.018 Ft
2019 évben: nettó 59.676.355 Ft felhasználásáról döntött a Bizottság.

- véleményezte a rendezési terv módosításának szükségességét, a településkép védelméről szóló rendelet
módosítását:

6 alkalom

- döntött a költségvetésben a választókerület rendelkezésére bocsátott keret feladatkörének megfelelő
célú felhasználásáról: 42 alkalom

- döntött a féléves munkatervének elfogadásáról: 10 alkalom

- véleményezte az ingatlanok értékesítését, valamint döntött a vagyonrendeletben meghatározott
értékhatár alatti ingatlanok értékesítéséről (ingatlan ügyek):

65 alkalom

A Bizottság által tárgyalt legjelentősebb beruházások ezen időszakban:

Műfüves sportpálya építése
Kiss László Sportcsarnok nyílászáró cseréje
Orvosi rendelő szigetelése és tetőcseréje
Tavasz utcai rendelő hőszigetelése, nyílászáró cseréje
Szennyvíztelep rekonstrukciója
Gyógyfürdő napelemes rendszer kiépítése
Bóbita óvoda energetikai felújítása
Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása
SZESZK energetikai felújítása
Idősek otthona energetikai felújítása
Korzó napelemes rendszer telepítése
Noszlopy Gáspár Általános és Művészeti Iskola vizesblokk és járda felújítása
Boronkai temető térkő burkolat megépítése
Marcali Szakképző Iskola nyílászáró cseréje
Tűzoltó-parancsnokság beruházása
Noszlopy Gáspár Általános és Művészeti Iskola energetikai felújítása
Széchenyi utcai orvosi rendelők energetikai felújítása
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Központi Konyha energetikai felújítása
Óvodai Központ energetikai felújítása
Civil Szervezetek Háza energetikai felújítása
Bernáth Ház felújítása
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár felújítása
Művelődési Ház felújítása
Boronkai kultúrház eszközbeszerzése
Bizei Ifjúságiház eszközbeszerzése
Horvátkúti kultúrház eszközbeszerzése
Munkásszállás kialakítása
Dózsa telepi önkormányzati ingatlanok felújítása
Piaccsarnok felújítása
Arany János utca, Berzsenyi utca, Dózsa György utca, Ziehl-Abegg utca útfelújítása
Lehel utca ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz bővítése

3. Összefoglalás:

Összességében a Bizottság által végzett tevékenység jelentősen befolyásolta és hatékonyan elősegítette a
Képviselő-testület munkáját. A Bizottság javaslatai minden esetben figyelembevételre kerültek.

A Bizottság munkájának szervezését a Műszaki és Városüzemeltetési Iroda, valamint a Pénzügyi iroda
munkatársai, a bizottsági titkárok az elnökkel, valamint a tagokkal szorosan együttműködve végezték.

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottsága, a megalakulása óta eltelt időben a jogszabályi háttérnek megfelelően tevékenykedett.

Fent leírtak figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni szíveskedjenek.

Marcali, 2019. szeptember 12.

Hosszú András sk.
elnök
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