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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-én 

tartandó soron kívüli üléséről. 

Jelen vannak: Dr. Sütő László polgármester 

 Kis-Dörnyei László alpolgármester  

 Dr. Dénes Zsolt 

 Hódos Árpád 

 Kőrösi András 

 Majer István 

 Buna Péter Tamás  

 Hosszú András, képviselő-testületi tagok 

Bejelentéssel távol 

vannak: 

 

Markhard József 

Kissné Molnár Ágnes 

 Dr. Ledniczki István, képviselő-testületi tagok 

Meghívottak: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

 

Dr. Sütő László polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 11 fő 

képviselő-testületi tagból 8 fő jelen van. 

A mai ülésen 1 napirendi pontot tárgyalnánk. 

A napirendekre vonatkozóan van-e javaslat? Amennyiben nincs, kérem, fogadjuk el a 

napirendet. Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal 

elfogadta a napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület a következő napirendet tárgyalja: 

 

1. Tűzoltó laktanya építéséhez önerő biztosítása 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 
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1. Tűzoltó laktanya építéséhez önerő biztosítása 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

A város költségvetésében 625 millió forintos kerettel szerepel az új tűzoltólaktanya 

építése, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság ülésén azonban felmerült, 

hogy a legjobbnak tűnő ajánlat ebbe a keretbe nem fér bele, ezért mintegy 8-9 millió 

forintos többlet-keretre lenne szükség. 

A pályázatról annyit még fontos elmondani, hogy korábban a Belügyminisztérium 

pályázatán 500 millió forintot nyertünk a laktanya megépítésére, azzal a feltétellel, hogy 

125 millió forintot mi teszünk majd mellé. Miután a tűzoltóság államosítása megtörtént az 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetőjével sikerült megegyezni abban, hogy 

a 125 millió forintot ők állják, ez jelenleg csak rajtunk átfutó pénz. Mindössze a 

maximum 10 millió forint többletet vállalnánk magunkra, bár igaz, hogy a tűzoltólaktanya 

nem a mi tulajdonunkba fog kerülni, hanem az államéba. Jelenleg úgy tűnik, hogy ennek 

a megoldásnak jogi akadálya nincsen – jegyző asszony a Kormányhivatallal is egyeztetett 

ez ügyben - és a Belügyminisztérium is támogatja. 

 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A képviselő-testület egyhangú – igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

68/2012. (VI.29.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság támogatásával megvalósuló, a Marcali Város Önkormányzata által 

„Marcali Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, új tűzoltólaktanya építése” tárgyában 

indított közbeszerzési eljárásban a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által meghozandó, az 

eredmény megállapításáról szóló döntéshez kapcsolódóan az alábbiakat határozza el: 



10035/2/2012. 

 3 

- A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetéséből további tízmillió forintot 

biztosít (a kötvénykeret terhére) a fenti közbeszerzési eljárásban megkötendő 

szerződés teljesítéséhez megfelelő fedezet biztosításául és ennek megfelelően 

módosítja 2012. évi költségvetési rendeletét. 

- A Képviselő-testület az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

költségvetésében az új marcali tűzoltólaktanya kivitelezésére elkülönített 

támogatás, valamint a Merkbau Kft. (Kiskunhalas) közbeszerzési ajánlatában 

szereplő összeg különbözetét, de legfeljebb tízmillió forintot bocsát rendelkezésre 

a szerződés ellenértékének fedezetéül, abból a célból, hogy Marcali városban a 

tervezett új Tűzoltó laktanya megépítésre kerüljön. 

 

 

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Sütő László     Bödőné dr. Molnár Irén 

polgármester jegyző 


