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Készült: Marcali Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 16-i 

soron kívüli 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 

Hódos Árpád 

Kőrösi András 

Kissné Molnár Ágnes 

Majer István  

Markhard József 

Dr. Dénes Zsolt, képviselő-testületi tagok 

Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

  

Bejelentéssel távol 

vannak: 

 

Dr. Ledniczki István 

Buna Péter Tamás 

Hosszú András, képviselő-testületi tagok 

 

Meghívottak: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

Arany Attila, pályázati és városfejlesztési referens 

Szaka Zsolt, a GAMESZ vezetője 

 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 fő napirendként a köznevelés-fejlesztési terv véleményezését 

tárgyalnánk, az egyebek napirendi ponton belül szólnék az orvos-ügyeleti ellátásról 

majd a Marcali Közszolgáltató Kft. helyben kiosztott módosított alapító okiratáról. 

A napirendekre vonatkozóan van-e kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, kérem, 

fogadjuk el a napirendet. 

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

alábbiak szerint fogadta el : 

 

1. A Somogy megyei feladat ellátási, intézményhálózat-működtetési és 

köznevelés-fejlesztési terv véleményezése 
Előadó: dr. Sütő László polgármester 

 

2. Egyebek 
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1. A Somogy megyei feladat ellátási, intézményhálózat-működtetési és 

köznevelés-fejlesztési terv véleményezése 
 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

A tervvel kapcsolatos észrevételeket az előterjesztés tartalmazza, friss hír, hogy a 

szakképzés tekintetében még mindig várható változás. 

 

Markhard József, az Oktatási és Közművelődési Bizottság képviseletében 

Ami már most is jól látszik a tervből, hogy a középiskolák tekintetében mintegy 3%-os 

tanulólétszám-csökkenéssel kell számolni, ami még jól kezelhető, viszont az általános 

iskolák főleg a kisebb településeken nehezebb helyzetben lesznek. Marcalit ez 

annyiból érinti, hogy várható, hogy a vidéki általános iskolákból egy nagyobb hullám 

érkezik majd ide. Itt a kihasználtság közel 100%-os lesz. 

Marcali járás a feladatellátásra a jövőt illetően felkészült, összességében elmondható, 

hogy az intézményeink mind jól működnek. 

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 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: 

 

 

68/2013. (V.16.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete Somogy megye 2013-2018 

évekre szóló Feladat ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-

fejlesztési terv véleményezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, azt az 

előterjesztésben foglalt véleménnyel jóváhagyja. Felkéri Marcali Város Önkormányzat 

Polgármesterét a vélemény Oktatási Hivatalhoz történő elektronikus továbbítására. 

 

Felelős: dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: május 23. 

 

 

2. Egyebek 

 

1. 

Dr. Sütő László, polgármester 

Szeretném a Képviselő-testület állásfoglalását kérni. Már most előre látható, hogy a 

korábbi ígéretekkel szemben a 24 órás gyermek- és felnőtt ügyelet nem jön létre 

nyárra. Ács Főorvos Úr véleménye alapján erre legkorábban októberben van reális 

esély. Amennyiben a nyári időszakban - amikor megnövekedett igénnyel kell 

számolnunk – biztosítani akarjuk az ellátást, akkor fel kell vállalni a gyermekorvosi 
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ügyelet működtetését párhuzamosan a háziorvosi ügyelettel. A kórházzal szorosan 

együttműködve megvalósítható lenne, mi adnánk a személyi feltételeket, ők pedig az 

épületet és minden egyéb szükséges dolgot. A tárgyalások és egyeztetések már folynak 

ez ügyben, az orvosok úgy néz ki, hogy 2.000,- forintos órabérért vállalnák. Ez havi 

szinten 1.000.000,-/1.200.000,- forintos többletkiadással járna, melyet természetesen a 

kistérség közösen vállal, de így is több mint 30% jutna a városra. Kérem a Tisztelt 

Képviselő-testületet támogassák a gyermekorvosi ügyelet működtetését! 

 

Hozzászólás 

 

Majer István, képviselő 

Tegnap volt a kórházban ezzel kapcsolatosan egy egyeztető tárgyalás, úgy néz ki, hogy 

a szakdolgozók bére 1.000,-/1.200,- forint körül lenne. 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Talán nem kell majd hosszabb ideig fenntartanunk, mint ahogy terveztük, hiszen a 24 

órás sürgősségi ellátásnak létre kell jönnie. Az alapellátást nyújtó orvosok eddig is 

ellátták a gyerekeket, de nem mindegy, hogy hol van, milyen közelségben elérhető 

szakorvos. Mindenképen támogatom a gyermekorvosi ügyelet biztosítását. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

 

 

69/2013. (V.16.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete a gyermekorvosi ügyelet 

működéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és vállalja, hogy a gyermekorvosi 

ügyelet működtetéséhez szükséges személyi kiadásokat 2013. június 1-től biztosítja. 

 

Felelős: dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: 2013. június 1. 

 
 

2. 

Dr. Sütő László, polgármester 

Mindenkinek helyben ki lett osztva a Közszolgáltató Nonprofit Kft. módosított alapító 

okirata. A legszembetűnőbb változás a névváltozás, mely Krajczár Ibolya ügyvezető 

javaslatára Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft-re módosult, ezzel is 

jelezve, hogy nyitunk a kistérség többi települése felé, illetve az alapító okiratba 

bekerült a veszélyes hulladék gyűjtése, valamint megjelölésre került a telephely a 

Kossuth u. 74. szám alatt. A változások az anyagban vastagon vannak kiemelve. 
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Hozzászólás 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Köszönöm szépen a rugalmasságot és a gyors munkát, azt gondolom, hogy ez ebben a 

formában egy jó megoldás, de annak ,hogy ez működjön vannak feltételei. 

Nem mindegy az sem, hogy milyen hulladéktípusokat tudunk gyűjteni, arról is kérnék 

tájékoztatást, hogy hogyan állnak a tárgyalások a Saubermacher Kft-vel. Milyen 

gépparkok állnak rendelkezésünkre, akár gépjármű, vagy akár informatikai eszközök 

terén? Mi lesz az adatbázis sorsa, hogyan jutunk hozzá? 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A tárgyalások még folyamatban vannak, amit én megbeszéltem a cég két 

képviselőjével azt még a külföldi tulajdonosnak is jóvá kell hagyni. A legfontosabb 

talán az, hogy addig, amíg még készen nem állunk hajlandóak szállítani. Az tisztán 

látszik, hogy a kistérség települései velünk akarnak szállíttatni, két héten belül arra is 

választ kapunk, hogy ki akar esetleg tulajdonosként is részt venni a cégben. Az 

önkormányzatnak jelenleg van két autója, plusz egy nem működő, aminek a javítása 

körülbelül 3.000.000,- forint lenne, ennek a javításán érdemes esetleg elgondolkodni. 

Nagy kérdés az, hogy ki lesz majd jogosult gyűjteni majd az ipari hulladékot. A 

szelektív hulladékgyűjtő edényzetet pénzért átadnák, ezekre szükségünk is lesz 

valószínűleg, mert a Mecsek-Dráva hulladékszigetei csak a meglévőkkel együtt 

lesznek elégségesek. A kistérségen belül Kéthelyen és Marcaliban a lakosság fizeti a 

hulladékszállítást, a többi településen az önkormányzat. A cég erre kifejlesztett egy 

szoftvert ami mindkét fennállást kezelni tudja, az esetleges későbbi átállásra a jelenlegi 

rendszer képes, sőt még akár a negyedéves helyett havi számlázásra is áttérhetünk a 

későbbiekben. Ami még nagyon jó, az az, hogy a gépkocsikba intelligens GPS van 

beépítve, amellyel azt is követni lehet, hogy a gépkocsi éppen melyik háznál vesz fel 

szemetet, nem áll-e meg olyan helyen, amely szállításra nem jogosult. Összességében 

nagyon rugalmasak voltak, de valószínűleg mindenhez pénz is kell majd. 

 

Majer István, képviselő 

Csak formai hibát szeretnék jelezni a 15. pont után a 17. pont következik. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Köszönöm, javítani fogjuk. 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Úgy gondolom, hogy a hatékony működéshez néhány dolgot mindeképen figyelembe 

kell vennünk: 

- Ahhoz, hogy a szélső területek is csatlakozzanak hozzánk külön figyelmet kell nekik 

szentelnünk 

- Ha a vállalkozói hulladékot nem mi fogjuk gyűjteni, veszteségesek leszünk 

- Az autókhoz is ragaszkodjunk, tulajdonosi jogainkat érvényesíteni kell 

- Az infrastruktúra kérdése (telephely, számlázás) akkor lesz sikeres, ha jól tárgyalunk, 

ezekből ne engedjünk. 
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Dr. Sütő László, polgármester 

A tárgyalások folytatása az ügyvezető dolga lesz, tárgyaltunk előzetesen az általa 

használt laptopról, telefonról, gépkocsiról. 

A cég nagyon nehezen fog elindulni, hiszen a pénzügyi hátterét nehéz lesz biztosítani. 

A pénzügyi vezetőnk ma éppen az MFB-vel tárgyal, hogy a működőképességet 

biztosítani tudjuk. Sok a konkurencia Nagyanizsáról és a Biocomtól is érkeznek 

ajánlatok. 

 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

 

 

70/2013. (V.16.) számú képviselő-testületi határozat 

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

okirat alapján dönt a 62/2013 (V.09.) számú határozat módosításáról és a 

Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

2013. május 17-től történő létrehozásáról. 

 

2.) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali és Térsége 

Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő-bizottsági 

tagjainak sorába 2013. május 17-től 2016. május 17-ig terjedő időtartamra Dr. 

Dénes Zsoltot, Marton Ferencet és Sipos Balázst jelöli.  

 

3.) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali és Térsége 

Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének 

2013. május 17- től határozatlan időre Krajczár Ibolyát jelöli. 

 

4.) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali és Térsége 

Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói 

feladatainak ellátására 2013. május 17- től 2016. május 17-ig terjedő 

időtartamra Humpok Józsefet jelöli. 

 

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

Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cégbírósági 

nyilvántartásba vételét. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

3. 

Dr. Sütő László, polgármester 

Az V. számú háziorvosi körzettel kapcsolatosan szeretném kezdeményezni, hogy 

amennyiben ismét nem lesz a pályázatra jelentkező, az önkormányzat kérje meg a 
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működési engedélyt. Ebben az esetben a finanszírozást az önkormányzat kapja és ő 

osztja szét, akár a maradék négy körzet között, ha ezt a megoldási formát 

választanánk, így nem degresszív finanszírozásról lesz szó, vagy akár úgy a 

helyettesítést végzőnek közvetlenül átutalja. 

 

Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

Elnézést, hogy közbeszólok, de mindenképen degresszív finanszírozásról lesz szó. 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Igen, szerintem is. Arra viszont érdemes odafigyelni, hogy egy éven túli tartós 

helyettesítés esetén csökken a finanszírozás, ugyanis az alapdíjhoz hozzájövő 

úgynevezett szorzószámot leveszik 1,0-ra. Jelenleg én is tárgyalok kollégával aki 

esetleg tartós helyettesítést vállalna, de ehhez is szükséges ,hogy az önkormányzat 

szerződjön az OEP-pel, hiszen már övé a praxisjog is. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Akkor ebben egyet értünk, meglátjuk, hogy lesz-e pályázó, ha nem, akkor elő fogom 

terjeszteni az előbbieket a Képviselő-testületnél. 

 

 

 

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Dr. Sütő László     Bödőné dr. Molnár Irén  

   polgármester            jegyző  


