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Készült: Marcali Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 9-i 

üléséről. 

 

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

emeleti nagyterem) 

 

Jelen vannak: Dr. Sütő László Marcali város polgármestere 

 Kis-Dörnyei László, alpolgármester 

Hosszú András 

Kőrösi András 

Markhard József 

Dr. Dénes Zsolt 

Kissné Molnár Ágnes  

Majer István, képviselő-testületi tagok 

Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

  

Bejelentéssel távol 

vannak: 

 

Buna Péter Tamás 

Dr. Ledniczki István 

Hódos Árpád, képviselő-testületi tagok 

 

Meghívottak: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

Pápainé dr. Káplár Orsolya, mb. aljegyző 

Zajcsuk Lajos, pénzügyi irodavezető 

Bereczk Balázs, irodavezető 

Nagyné Gelencsér Éva, 

Biczó Melinda, közművelődési referens 

Szaka Zsolt, a GAMESZ vezetője 

Vágó Zoltán, Marcali Portal képviselője 

Az 1. napirendi pont tárgyalásánál: 

Huszárné Horváth Piroska, 

Leibinger László, 

Szabó Gyula, a GAMESZ dolgozóinak képviseletében 

 Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

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

képviselő-testületi tagból 8 fő jelen van. 

A mai ülésen az előre kiküldött kilenc napirendi pontot tárgyalnánk. A napirendekre 

vonatkozóan van-e kérdés, javaslat? 
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Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető napirend előtti felszólalása 

Kérem, hogy a testület vegye fel a mai ülés napirendjére, és jóváhagyólag döntsön 

arról, hogy a Szociális és Egészségügyi bizottság pályázatokkal kapcsolatos döntését 

egy későbbi időpontban napirendre tűzze és felülbírálja. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Semmi akadálya sincs, kérlek, hogy az Egyebek napirend alatt terjeszd majd elő. 

 

Amennyiben további hozzászólás nincs, kérdezem, hogy dr. Dénes Zsolt 

kiegészítésével ki az aki elfogadja a napirendeket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag a napirendi javaslatot az 

alábbiak szerint fogadta el : 

 

1. Beszámoló a GAMESZ Szervezet munkájáról 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

2. Előterjesztés az 556. hrsz. ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról 
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

3. Előterjesztés a Marcali 68-as sz. elkerülő út miatti kisajátítást helyettesítő 

adásvételről 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

4. Az önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012 (X.19.) számú rendelet 

módosítása 

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

 

5. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ módosítása 

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

 

6. Javaslattétel Marcali Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapításáról 
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

7. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

8. Előterjesztés választókerületi alappal kapcsolatosan szerződés odaítélése 

iránti pályázati eljárásról (Dózsa Gy. u. járdafelújítás) 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

9. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetésről 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

10. Egyebek 
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1. Beszámoló a GAMESZ Szervezet munkájáról 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Szaka Zsoltot, a GAMESZ Szervezet vezetőjét kérdezem, hogy kívánja-e az anyagot 

kiegészíteni? 

 

Szaka Zsolt, GAMESZ Szervezet vezetője 

Szeretném megköszönni Jegyző Asszonynak és a hivatal dolgozóinak, hogy 

javaslataikkal sokszor segítették munkánkat, Polgármester Úrnak és a Képviselőknek, 

hogy a lakosság jelzéseit eljuttatták hozzánk, a marcali lakosoknak munkánk segítését 

és végül, de nem utolsó sorban minden munkatársamnak az elmúlt négy év munkáját. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság. 

 

Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a 

képviselő-testület számára, egyetértve a határozati javaslattal, miszerint elismerését 

fejezi ki az intézmény vezetőjének és munkatársainak az intézményben végzett 

tevékenységükért 

 

Kérdés 

 

Kőrösi András, frakcióvezető 

Április 1-től a Hétszínvirág Általános Iskola működtetése is a városhoz került át., 

hogyan illeszkedik ez a GAMESZ feladat-ellátási tevékenységébe, mekkora 

többletterhet okoz? 

 

Szaka Zsolt, GAMESZ szervezet vezetője 

A többi intézménynél eddig is láttunk el hasonló jellegű munkát, így a feladataink 

közé jól beilleszthető. Már apróbb karbantartási munkát végeztünk az iskolában. 

 

Hozzászólás 

 

Kőrösi András, frakcióvezető 

Áttanulmányozva a beszámolót és az ellenőrzésről szóló jelentést is úgy gondolom, 

hogy egy részletes, mindenre kiterjedő anyagot kaptunk. A beszámoló sokoldalú, 

alaposan bemutatja a GAMESZ által végzett munkát, melyet 14 pontban fel is sorol, 

így láthatjuk azt is, hogy milyen szerteágazó feladataik vannak. Bárkinek ajánlható, 

hogy áttekintse ezt az anyagot, akit érdekel a város ilyen irányú működtetése. 

Munkájuk a nyilvánosság előtt zajlik, látványos, ezért könnyen kritizálható. Feladatuk 

az elmúlt időszakban folyamatosan bővült például a közmunka programmal illetve az 

oktatási intézmények működtetésével kapcsolatos feladatellátással. Látványos javulás 

figyelhető meg a játszóterek gondozottsága terén és a csapadékvíz elvezetéssel 

kapcsolatos problémák megoldása terén is például az Orgona utca 1-3. és a Móra 

Ferenc utca esetében is. Mint egyéni képviselő a GAMESZ vezetésével jó 
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munkakapcsolatot tudtam kialakítani, így a lakossági jelzések továbbítása is könnyen 

megoldható. A határozati javaslatban foglaltakkal egyetértek. 

 

Majer István, képviselő 

A GAMESZ egy szolgáltatást végez, amit sosem lehet hibátlanul tenni és könnyű 

kritizálni is, ezért egy ilyen szervezet vezetése hálátlan feladat. Egyéni képviselőként 

úgy tapasztaltam, hogy akármilyen probléma is merült fel a választókerületben, mindig 

tudtunk rá megoldást találni. A tevékenységek bővülése ellenére én is azt tapasztalom, 

mint amit az ellenőrzés is megállapított, hogy folyamatosan javul a feladatellátás 

színvonala. Az előterjesztések elfogadását támogatom, a határozati javaslatban 

foglaltakkal egyet értek, további jó munkát kívánok nekik! 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, a beszámolót és az ellenőrzésről készült 

jelentés elfogadását egyben teszem fel szavazásra, kérem, szavazzunk. 

 

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

 

 

58/2013. (V.09.) számú képviselő-testületi határozat 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gazdasági 

Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet átfogó ellenőrzéséről szóló jelentést, továbbá 

az intézményi beszámolót. A Képviselő-testület elismerését fejezi ki az intézmény 

vezetőjének és munkatársainak az intézményben végzett tevékenységükért. 

 

Felelős (közlésért): Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2. Előterjesztés az 556. hrsz. ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Megkerestem a Belügyminisztériumot azzal a kéréssel, hogy amennyiben a 

katasztrófavédelem a jelenlegi Templom utcai épületből kiköltözik, az önkormányzat 

szeretné ingyenesen tulajdonába venni az épületet. Megkeresésemre pozitív ígéretet 

kaptam. Az előterjesztésnek az is része, hogy miután a tűzoltóság előre láthatólag 

augusztusban megkezdi a kiköltözést, kértem, hogy a GAMESZ egyből – a procedúrák 

befejezése előtt – még az ősz folyamán birtokba vehesse az épületet, megelőzve ezzel 

a további állagromlást. 

 

Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a 

képviselő-testület számára azzal a kéréssel kiegészítve, hogy tolmácsolja a Tisztelt 

Képviselő-testület felé kérésünket, miszerint támogassuk a GAMESZ-t abban, hogy a 
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tűzoltóság épületét mielőbb átvehessék és a tisztasági meszelést követően méltó 

körülmények közé kerüljenek. A GAMESZ a költözést megpróbálja úgy megoldani, 

hogy ebből a városlakók semmit ne vegyenek észre, ez szintén egy plusz feladat 

számukra. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

 

 

59/2013. (V.09.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testülete bejelenti igényét, a Marcali 556 

hrsz.-ú kivett tűzoltóság megnevezésű, 3027 m2 alapterületű ingatlan kapcsán a 

térítésmentes tulajdonba kerülés vonatkozásában.  

 

A kérelmezett ingatlant az Önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI 

törvény 13.§-a,  az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdés c) 

pontja valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

Törvény 13.§ (1) bekezdés 2.) pontja alapján település üzemeltetés feladat ellátásának 

elősegítése érdekében kívánja felhasználni. 

A térítésmentes átadással kapcsolatban, az Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás 

érdekében felmerülő költségek viselését. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyes jognyilatkozatokat 

az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során megtegye. 

 

Felelős: dr. Sütő László polgármester  

Határidő: értelem szerint 

 

 

3. Előterjesztés a Marcali 68-as sz. elkerülő út miatti kisajátítást helyettesítő 

adásvételről 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

A 68. sz. elkerülő út építésének nyomvonalán még mindig vannak önkormányzati 

tulajdonú területek, melyeket a kisajátítást elkerülve célszerű értékesíteni. 

 

Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, vita és változtatás nélkül elfogadásra 

javasolja a képviselő-testület számára. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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60/2013. (V.09.) számú képviselő-testületi határozat 
 

1.) 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 68-as elkerülő út kapcsán 

igénybevételre kerülő marcali 0257/1 helyrajzi számú 315 m
2
 területű, szántó művelési 

ágú ingatlant eladja a Magyar Államnak, melynek vagyonkezelője a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t (1134 Budapest, Váci út 45.). 

Az igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő szakvéleménye alapján a megállapított 

vételár a marcali 0257/1 hrsz ingatlan 315 m
2
 területű, szántó művelési ágú ingatlan 

kapcsán 500,-Ft/m2, összesen 157.500,- Ft, melyet a szerződés megkötését követően 

60 napon belül kell megfizetni.   

 

2.) 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 68-as elkerülő út kapcsán 

igénybevételre kerülő marcali 2644/7 helyrajzi számú 134 m
2
 beépítetlen területű 

ingatlant eladja a Magyar Államnak, melynek vagyonkezelője a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t (1134 Budapest, Váci út 45.). 

Az igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő szakvéleménye alapján a megállapított 

vételár a marcali 2644/7 helyrajzi számú 134 m
2
 beépítetlen területű ingatlan vételára 

3.200,- Ft/m2, összesen 428.800,- Ft, melyet a szerződés megkötését követően 60 

napon belül kell megfizetni.   

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

4. Az önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012 (X.19.) számú rendelet 

módosítása 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

A rendelet módosításának főleg technikai jellegű oka van, mi a korábbi rendeletben – 

véleményem szerint helyesen - a különféle vagyonelemeket függelékként soroltuk fel, 

míg a Kormányhivatal álláspontja szerint ezeket mellékletként kell kezelni a 

továbbiakban. A rendelet előterjesztője a jegyző asszony, kérdezem, hogy kívánja-e az 

előterjesztést kiegészíteni? 

 

Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

Köszönöm, nem kívánom. 

 

Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság képviseletében 

A bizottság a rendeletmódosítást megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 
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A bizottság a vagyonrendelet módosítását megtárgyalta, és szintén egyhangúlag 

elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással 

elfogadta az Önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012. (X. 19.) önkormányzati 

rendeletet módosító 8/2013. (V. 10.) számú önkormányzati rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

5. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ módosítása 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Az előterjesztést nem kívánom kiegészíteni, a változtatás elsősorban Sávoly község 

miatt történik. 

 

Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 5 igen, valamint 1 nem szavazat mellett 

elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

 

 

61/2013. (V.09.) számú képviselő-testületi határozat 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztéshez mellékelt formában 

jóváhagyja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

6. Javaslattétel Marcali Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapításáról 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Amennyiben a Képviselő-testület ezt ma megszavazza, a város létrehoz egy olyan 

gazdasági társaságot, amely legkésőbb október elsejétől, de lehet, hogy még korábban 

a városban a szemétgyűjtést fogja végezni. Erre a megváltozott jogszabályok miatt van 

szükség, hiszen jövő év januárjától csak olyan cég végezhet Magyarországon 
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szemétgyűjtést, melynek többsége önkormányzati vagy állami tulajdonban van. A 

jelenlegi szállítást végző Saubermacher Kft-nél ez nem biztosított. A város érdeke, 

hogy olyan céget hozzon létre, mely ezt a feladatot maximálisan el tudja látni. A város 

jelenleg ezt a céget egyedül hozná létre, de a későbbiekben más települések is 

csatlakozhatnak hozzá. Azért is fontos az önkormányzati tulajdon, mert ilyen esetben 

nem kell közbeszerzést lebonyolítani. Ez a módja a cégalapításnak úgy látjuk, hogy 

mind költségeiben, mind időben a legjobb megoldás. Egy ilyen céget szakképzett 

embernek kell vezetnie, ezért javaslom, a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 

korábbi egyeztetések után Krajczár Ibolyát bízza meg határozatlan időre az ügyvezetői 

feladatokkal. Krajczár Ibolyát mindenki ismerheti, aki korábban bármilyen módon 

kapcsolatba került a hulladékszállítással, hiszen hosszú idő óta ezen a területen 

dolgozik. Ugyancsak felügyelő-bizottsági tagságot is szükséges választani, erre a 

tisztségre javaslom Dr. Dénes Zsoltot és Marton Ferencet, illetve kérem a Képviselő-

testület felhatalmazását arra, hogy a felügyelő-bizottság harmadik tagját a Marcali 

Kistérségi Többcélú Társulás delegálhassa, ezzel is erősítve azt, hogy közösen 

gondolkozunk. Amennyiben a tagság a későbbiekben jelentősen bővülne, az alapító 

okirat lehetővé teszi azt, hogy a felügyelő-bizottság később akár 5 főre is bővüljön. 

Kérem továbbá a felhatalmazást ahhoz, hogy amennyiben szükséges és a lényeget nem 

érinti, apróbb módosításokat tehessünk az alapító okiratban, hiszen jelenleg is 

egyeztetünk a cégbírósággal ahhoz, hogy a Kft. bejegyzése minél gördülékenyebben 

megtörténjen. Az induláshoz pénzre is szükség van, ezért megkezdtük a tárgyalásokat 

különféle pénzintézetekkel az esetleges forgóeszköz vagy egyéb más hitellel 

kapcsolatosan. 

 

Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság képviseletében 

Igaz, hogy a bizottság még egy más jellegű anyagot tárgyalt, de a dolog filozófiájával 

egyet ért – mint ahogy személy szerint jómagam is – és mindenképen megadja a 

felhatalmazást a további tárgyalásokhoz, hiszen az idő is sürget minket, mert várható 

esetleges konkurens cégek megjelenése is. 

 

Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság sem teljesen ezt az anyagot tárgyalta, viszont ez a 

lehetőség szóban már ott is felmerült. A Bizottság támogatja a cégalapítás mielőbbi 

megvalósítását és a tárgyalások folytatását. 

 

Kérdés 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Az alapító okiratban aport 0 forinttal szerepel, a hulladékszállító autókat érdemes 

lenne ebbe belevenni, van erre lehetőség? 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Jelenleg van élő, érvényes szerződésünk, az autókkal a Saubermacher még 

szolgáltatást végez, így erre nincs lehetőség. 
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Hozzászólás 

 

Hosszú András, képviselő 

Volt egy alapvetően jó partneri viszony és egy működő szerződés, kár, hogy bolygatni 

kell ezt a jól bevált rendszert, remélem jól sikerül majd ezt az új feladatot megoldani, 

de jelezni szeretném, hogy tartózkodni fogok a szavazásnál. 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Itt új törvényi tényállás van, mely önkormányzati többséghez köti a hulladékszállítást. 

Ennek három fő jellege van: 1. átlátható gazdálkodás, 2. nonprofit jelleg, 3. az 

önkormányzatok meghatározó részt vállaljanak a különféle feladatok megoldásában. 

Polgármester Úr jelezte, hogy a Saubermacher nem kíván a további közös 

feladatellátásban részt venni. A történet ennek ellenére úgy gondolom, hogy sikeres 

lesz. 

Apróbb észrevételeim lennének az alapító okirattal kapcsolatban:  

- nem szerepel a dokumentumban telephely megjelölés 

- a feladatok között nem szerepel a veszélyes hulladék gyűjtése és 

kezelése (legalább évi egy alkalommal célszerű lenne a lakossági 

veszélyes hulladékot összegyűjteni) 

- a 9. pont  5-ös részénél nyelvtani hiba a többes szám javaslom 

„ügyvezető jogosult”-ra javítani 

 

Javaslatom lenne, hogy határozati javaslatban szabjuk meg feladatként a 

Polgármester Úrnak, hogy kezdjen tárgyalásokat a környező települések vezetőivel a 

jövőre vonatkozóan. 

Jó lenne, ha mielőbb javaslattétel történne a telephelyre és az ügyfélszolgálati 

irodára vonatkozóan is. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Összességében egyet értek. A testületi felhatalmazásra vonatkozó kérésem arra 

vonatkozott, hogy a hibákat javítsuk, a környező településekkel a tárgyalásokat 

természetesen lefolytatjuk. 

Úgy gondolom, hogy megfelelő törvényi módosításokkal a tulajdoni szerkezet 

változása nélkül is meg lehetett volna oldani. A telephely megjelölése magához a 

megalakuláshoz nem feltétlenül szükséges, de az ezt követően benyújtandó 

pályázathoz igen. Ebben a félévben célszerű még a közös telephely megjelölése, 

hiszen lesz olyan időszak amikor párhuzamosan fogunk dolgozni. Ez egy kusza és 

nehéz helyzet, hiszen az elkövetkezendő időszakban a Saubermacher által használt 

eszközökkel fogunk szállítani, amikor a Mecsek-Dráva hulladékprogram keretében 

elkészül az új szemétlerakó, és várhatóan a jövő év végére új eszközök fognak érkezni, 

amelyeket kötelesek leszünk használni. 

A nehezebb utat választottuk, de talán egy kis idő múlva majd árcsökkenést is 

elérhetünk. 

A veszélyes hulladék szállításának megjelenítése az alapító okiratban semmi akadálya 
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Dr. Sütő László, polgármester 

Az előterjesztést a mai ülésen elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt teszem fel 

szavazásra. 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A Képviselő- testület 7 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

62/2013. (V.09.) számú képviselő-testületi határozat 

 
1.) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt alapító 

okirat  tervezete alapján dönt a Marcali Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság létrehozásáról. 

 

2.) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő-bizottsági tagjainak sorába Dr. 

Dénes Zsoltot és Marton Ferencet jelöli, egyben lehetővé teszi a Marcali 

Kistérségi Többcélú Társulás települései számára, hogy a felügyelő-

bizottságba további egy tagot jelöljenek ülésükön.  

 

3.) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Krajczár Ibolyát jelöli. 

 

4.) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. az alapító okiratban szereplő tevékenységeket 

kiegészíti a veszélyes hulladék gyűjtésével. . 

 

5.) A képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Marcali 

Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cégbírósági 

nyilvántartásba vételét. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

7. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Kinek van kérdése a kiküldött anyaghoz? 

 

Hösszú András, képviselő 

A 20-as és 24-es ponttal kapcsolatban kérnék bővebb felvilágosítást. 
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Dr. Sütő László, polgármester 

A Szálloda Kft. taggyűlésén elfogadta a veszteséges mérlegét és felhatalmazta az új 

ügyvezetőt további tárgyalások lefolytatására azzal a céggel aki korábbi beszállítóként 

komoly veszteségeket szenvedett el. Akár úgy is, hogy tulajdonosi részt kap a cégből. 

 

A Hídépítő Kft-vel még mindig van egy elvarratlan szállunk, azzal kapcsolatban, hogy 

mikor volt a pontos átadás és meddig kellet a vizet/villanyt fizetnie a Hídépítőnek és 

mikortól kellett nekünk. Bízom benne, hogy sikerül olyan kompromisszumot 

találnunk, melynek keretében részben kiegyenlítik a számlát. 

 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

 

 

63/2013. (V.09.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két testületi ülés között 

végzett tisztségviselői tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László 

Határidő: azonnal 

 

 

8. Előterjesztés választókerületi alappal kapcsolatosan szerződés odaítélése 

iránti pályázati eljárásról (Dózsa Gy. u. járdafelújítás) 

 
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

A testületi ülés előtt volt egy rövid ad hoc bizottsági ülésünk, ahol az a döntés született 

hogy mivel mindegyik ajánlat meghaladja a rendelkezésre álló keretet, hirdessünk 

eredménytelenséget és a pályázat kerüljön újbóli kiírásra. 

 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

 

 

64/2013. (V.09.) számú képviselő-testületi határozat 

 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által a 

választókerületi alap felhasználásával megvalósítandó, Dózsa Gy. u. 3. előtti 

csapadékvíz elvezetés és aszfalt járda felújítás, illetve a Kátyú árok feletti hídon É-D-i 

irányban nyugati oldali aszfalt járda felújítására vonatkozó munkálatokra 

meghirdetett, szerződés odaítélése iránti pályázati eljárásban eredménytelenséget 

hirdet. 
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Felelős (az értesítésért): Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

9. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetésről 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Hasonlóan a korábbi évekhez hasonlóan a nyári időszakban is biztosítsuk mintegy száz 

gyermek részére az étkezést.  

 

Dr. Dénes Zsolt, az Egészségügyi és Szociális Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja, hogy a pályázatban a maximális 

lehetőségek kihasználására törekedjünk. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

 

 

65/2013. (V.09.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta 

és legfeljebb 102 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú 

gyermek szociális nyári étkeztetésére a 30/2013. (IV.30.) EMMI rendeletben (a 

továbbiakban: Rendelet) foglalt feltételek ismeretében pályázatot nyújt be. A 

Képviselő- testület a pályázat támogatottságának függvényében a teljes bekerüléshez 

szükséges önerőt –az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntése értelmében- a 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás terhére biztosítja, a képviselő- testület pedig 

vállalja, hogy az esetlegesen fennmaradó részt a többlet adóbevétel terhére biztosítja.  

 

Határidő: 2013.05.16. 

Felelős: dr Sütő László polgármester 

 

 

10. Egyebek 

 

Dr. Sütő László polgármester 

A Képviselő-testület tagjai számára már ismert, de a lakosság számára még nem 

biztos, hogy az V. számú háziorvosi körzetre vonatkozó pályázatunk sikertelenül 

zárult, azzal a kiegészítéssel hirdetnénk meg az új pályázatot, szolgálati lakást, illetve 

a rendelőhöz felszerelést is biztosítunk. 

 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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



                                                                                                                                 4179/2/2013. 

 13 

 

 

66/2013. (V.09.) számú képviselő-testületi határozat 

 

1. A Képviselőtestület ismételten pályázatot ír ki az V. számú felnőtt háziorvosi 

körzetben a háziorvosi feladatok ellátására a korábban elfogadott kiírást 

kiegészítve azzal, hogy az Önkormányzat  

- a praxis működtetési jogát az térítésmentesen adja át a szükséges szerződések 

megkötése alapján  

- Szolgálati lakást biztosít kedvező bérleti díjjal 

- Kötelező tárgyi feltételeket biztosítja. 

A pályázatot az Önkormányzat honlapján és az Országos Alapellátási Intézet 

honlapján közzé teszi. 

 

2. A Képviselőtestület 2013. május 1.napjától a pályázati eljárás eredményes 

lezárásáig, de legfeljebb 2013. május 31. napjáig az V. számú felnőtt háziorvosi 

körzetben a háziorvosi feladatok helyettes ellátására megbízási szerződést köt a 

Dr. Czeiner és Társa Egészségügyi Kft-vel. Dr. Czeiner Márta Erika a betegeket 

a saját Dózsa Gy. u. 52. szám alatti rendelőben, heti minimum 7,5 órában látja 

el. 

 

3. A Képviselőtestület a háziorvosi ellátás biztosítására kötött szerződésről a 

népegészségügyi szakigazgatási szervet , illetve az egészségbiztosítási pénztárat 

értesíti.  

 

4. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az eljárás során szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Dr. Dénes Zsolt, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 

Interpellációként kérem kezelni a következő jelzést: a barna színű, zöld hulladékgyűjtő 

zsákokkal kapcsolatban szeretném jelezni, hogy a szolgáltató a zsákokat, a korábbi 

megállapodásunk ellenére pénzért adja, amely nem elfogadható a lakosság részére. 

Kérem ennek megvizsgálását és a kialakult helyzet megoldását! 

 

A másik amit el szeretnék mondani, hogy kérem a Képviselő-testülettől az 

Egészségügyi és Szociális Bizottság által a céltámogatási pályázatokkal kapcsolatosan 

hozott döntéseinek felülvizsgálatát. 

A bizottság körülbelül két hete ülésezett, az ülésen a hivatal dolgozói azt a 

tájékoztatást adták, hogy egy pályázat nem felel meg a pályázati kiírásnak, így a 

pályázat kizárásra került. Én másnap, miután utána néztem jeleztem a hivatal 

referensének, hogy a döntés hibás tájékoztatáson alapult. A referens – tudomásom 

szerint miután konzultált a jegyző asszonnyal is – levélben tájékoztatott a 



                                                                                                                                 4179/2/2013. 

 14 

lehetőségeimről. A lehetőségeimet magam is ismerem, de azok arra vonatkoznak, ha 

minden szabályszerűen zajlik, itt viszont téves tájékoztatás történt, ezért a döntés nem 

volt szabályszerű. A hivatal dolgozója egy olyan pályázati kiírásra hivatkozott, melyet 

a bizottság 2012. március 5-én módosított, ezt a jegyzőkönyvek is igazolják. A 

módosítás pont olyan értelemben történt, hogy az említett kizárt pályázat éppen 

megfelelt volna a feltételeknek, hiszen a közhasznú alapítványokat is egyhangú 

szavazással bevettük a pályázók körébe.  

Ez a módosítás az idei kiírásba nem lett átvezetve, nem ezt a választ kaptam a hivatal 

dolgozójától, elnézést nem kértek tőlem. Nem ezt az utat akartam járni, de a jegyző 

asszony ezt jelölte ki számomra. 

Úgy gondolom, hogy az ott meghozott döntés méltánytalan és a pályázatokat újra kell 

tárgyalni, ennek a döntésnek a meghozatalára a Képviselő-testület jogosult. 

 

Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

Tisztel Képviselő-testület, Tisztelt Frakcióvezető Úr! Szeretném elhangzottakkal 

kapcsolatban megjegyezni azt, hogy erről az ügyről és a Frakcióvezető Úrtól 

semmilyen hivatalos jelzést, tájékoztatást nem kaptam. Korábban is kértem már, hogy 

amennyiben a hivatali munkával kapcsolatban bárkinek észrevétele, jelzése van, 

forduljon hozzám vagy, mint ahogy ez eddig is működött Polgármester Úrhoz, aki 

jelezni fogja felém. 

Tudomásom volt arról, hogy a bizottság titkára elküldte Elnök Úrnak a 2012. évi 

jegyzőkönyveket. A bizottság titkára az irodavezetőjéhez fordult, aki tőlem is 

megkérdezte, hogy milyen jogi lehetőség van a döntés korrigálására. 

Én nem jelöltem ki Elnök Úrnak semmilyen utat, szeretném elmondani, hogy az 

SZMSZ-t áttekintve messze nem tökéletes a szabályozásunk ilyen helyzetekre. Mivel 

ez nem minősül klasszikus hatósági ügynek, a bizottság nem tudja saját döntését 

felülvizsgálni, hiszen a pályázat szabályzata sem rendelkezik erről. Ez a dolog 

rávilágított arra, hogy ezeket a kiírásokat és szabályzatokat az idő már meghaladta, 

felülvizsgálatuk szükségszerű. 

A problémát abban látom, hogy nem itt kellene szembesülnöm azzal, hogy Elnök 

Úrnak további aggályai is vannak az üggyel kapcsolatban, mert így nem tudok 

felkészülni arra, hogy milyen konkrét megoldási javaslatok lehetnek a megoldásra. 

A 2013. évi márciusi bizottsági ülésen – melyen nem vettem részt – a bizottság külön 

döntött a pályázati kiírásról és külön a szabályzatról, amelyben szintén nem szerepelt a 

2012. évi módosítás. A kiírást és a szabályzatot ebben a formában a bizottság 

megszavazta. Én elfogadom, hogy a bizottság nem csak az alapellátást kívánja 

támogatni, de a döntés mechanizmusát máshogy látom. A jegyzőkönyv aláírásra 

került, ott a bizottság csak az alapellátást támogatta. 

Kérem, hogy ilyen helyzetet ne csak itt a testületi ülésen próbáljuk meg rendezni, 

hiszen készséggel állok rendelkezésére minden képviselőnek. 

 

Dr. Dénes Zsolt, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 

Nem kívánok további vitát, de írásban kaptam azt a választ, hogy a képviselő-

testülethez tudok fordulni. A bizottsági titkár korábbi kérésemre azt válaszolta, hogy 

minden pályázat érvényes. Azt úgy gondolom, hogy joggal feltételezték a bizottság 

tagjai azt, hogy a 2012. évi módosítás át lett vezetve az anyagban. Azért fordultam a 
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bizottság titkárához, hiszen ő volt jelen, mikor kérdésemre 10 nap után sem kaptam 

választ újból rákérdeztem és a titkár arról tájékoztatott, hogy a konzultáció jegyző 

asszonnyal folyamatban van. Ezután joggal gondoltam azt, hogy jegyző asszony tud a 

történtekről. Nem tudom elfogadni, hogy hibás tájékoztatás alapján rossz döntés 

hoztunk.  

Kérni szeretném a bizottsági döntés felülvizsgálatát, kérem ehhez a testület 

jóváhagyását. 

 

Hosszú András, bizottsági tag 

Személyesen is részt vettem a bizottság ülésén, célunk volt a pályázati kör bővítése, 

egyet értenék a felülvizsgálattal, annak ellenére, hogy a 2013. évi kiírásnak 

megfelelően döntöttünk. 

 

Majer István, képviselő 

Magam is részt vettem a bizottsági ülésen. Itt egy nagy probléma van, hogy a 2012-es 

döntés nem lett átvezetve. Azt kell mondani, hogy elnézést, korrigáljuk. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Polgármesterként a döntés végrehajtását felfüggesztem és megvizsgáljuk a 

lehetőségeket. 

A hivatal munkatársai jó felvilágosítást adtak a bizottság tagjainak. A bizottság 

március 6-án kiadta, hogy mire lehet pályázni, majd a pályázat lezártát követően 

módosítja, ilyen nincsen. Nincs jelentősége a 2012-es döntésnek, mert 2013-ban más 

döntés született. Felém sem jelzett senki problémát. 

 

Kérdések, interpellációk 

 

Markhard József, képviselő 

A Mákos köz lakói kerestek meg levélben, mellyel kapcsolatban interpellálni 

szeretnék. A 2191/19 hrsz.-ú ingatlan melletti út bal oldal közvilágítással és az út 

aszfaltburkolattal nem rendelkezik, melynek következtében veszélyben van az ott 

lakók testi épsége is és alapvető jogaik is sérülnek. Kérném továbbá, hogy amennyiben 

lehetséges az interpellációra adott válaszból Gaál Attila Mákos közi lakos is kapjon 

egy példányt. 

 

A másik felvetésem az lenne, hogy egyre gyakoribbak a vagyon elleni 

bűncselekmények, kérem sürgessük meg a kamerarendszer bővítését legalább a 

városba vezető utaknál! 

 

Kőrösi András, frakcióvezető 

A zöld hulladékgyűjtő zsákokkal kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy több 

lakossági megkeresés is jelezte felém, hogy a Saubermacher Kft., mint szolgáltató a 

barna zsákokat a korábbi térítésmentes lehetőség helyett az idei évben 139 forintos 

darabáron adja a lakosságnak. Ez elfogadhatatlan és ellent mond a helyi 

rendeletünknek. 
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Szeretném jelezni, hogy a Kazinczy és Berzsenyi utcák sarkán levő szelektív 

hulladékgyűjtő sziget elhelyezése nagyon rossz, éppen egy családi ház ablaka alá 

került. A tevékenység hiába jogszerű, célszerű lenne egy korrekt, mindenki számára 

elfogadható megoldást keresni, kicsit keletebbre helyezve teljesen jó helyen lenne. 

Máshol is volt hasonló probléma, kérem figyeljenek erre oda! 

 

A Marczali Henrik utcában levő nyárfák közül volt amelyik a villanyvezetékre dőlt, 

így a katasztrófavédelem munkatársait is ki kellet hívni, kérném ezeknek a nyárfáknak 

az átvizsgálását, az alsó ágak felmetszését, hogy ne veszélyeztessék a környezetüket. 

 

A szélsőséges időjárásnak is köszönhető, de a hegyi utak talaját gyakran kimossa az 

esővíz, még járhatóak, de mindenképen javításra szorulnak. 

 

A galamboki útfelújítás miatt a Széchenyi/Szigetvári utcákra a kihajtás két háznál csak 

rendkívül nagy kerülővel megoldható. A forgalomtól elzárt terület megszakításával a 

probléma megoldható lenne. 

 

A Berzsenyi utcában ültetett japán cseresznye díszfák nagyon szépen kihajtottak, 

viszont néhány pótlásra szorul, kérném ezek mielőbbi pótlását. 

 

Dr. Sütő László polgármester válaszai 

A zöld hulladék zsákokkal kapcsolatba a hivatal levelezésben áll már a szolgáltatóval, 

ki fogjuk kényszeríteni. A Mákos köz magánberuházás, utána fogunk nézni. Mindkét 

interpellációt írásban meg fogjuk válaszolni. 

 

A térfigyelő kamerákkal kapcsolatosan magam is egyet értek. Megfontolásra javaslom, 

hogy a kötvény terhére sikertelen pályázati esetén is csináljuk meg az egészet, hiszen a 

pályázat is csak a költségek körülbelül egyharmadát támogatná. 

 

A szelektív szigetet a Műszaki és Városüzemeltetési iroda meg fogja vizsgálni.  

 

A hegyi utak javítása folyamatos, de ilyen időjárási viszonyok mellett nem lehet 

kellően haladni. 

 

A Nyárfákat meg fogjuk nézni, a Berzsenyi utca fáinak pótlása természetes, a 

költségvetésben is szerepel. 

 

A Széchenyi utcai problémát jelezni fogjuk az közútfenntartó felé. 

 

 

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 

 

K.m.f. 

 

Dr. Sütő László     Bödőné dr. Molnár Irén  

   polgármester            jegyző  


