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Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott 

soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. 

 

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

nagyterem) 

 

Jelen vannak: Dr. Sütő László, polgármester 

Kis-Dörnyei László, alpolgármester 

Fekete Lajos 

Kesztyűs Attila 

 Kőrösi András 

 Kissné Molnár Ágnes 

Dr. Mészáros Géza 

Varga Zoltán 

 

 

Bejelentéssel 

távol van: 

 

Meghívottak: 

Mozsárné Kutor Veronika 

Hosszú András, képviselők 

 

Dr. Horváth László, képviselő 

 

Bereczk Balázs, alpolgármester 

Pápainé dr. Káplár Orsolya, mb. aljegyző 

Nagyné Gelencsér Éva, műszaki és városüzemeltetési 

irodavezető 

Zajcsuk Lajos, pénzügyi irodavezető 

Dr. Steiner Györgyi, irodavezető 

Szaka Zsolt, GAMESZ Szervezet vezetője 

Lipták Rita Márta, Marcali Járási Hivatal 

Vigmond Erika, Marcali Kulturális Központ 

Bőszné Kiss Katalin, Marcali Média Központ 

Hartal Katalin, SZESZK igazgatója 

Filebics Magdolna 

 

Dr. Sütő László köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert a 11 fő képviselő-testületi tagból 10 fő jelen van. Dr. Horváth László 

előre jelezte távolmaradását. Továbbá tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Bödőné dr. 

Molnár Irén jegyző távollétében a jegyzői feladatokat Pápainé dr. Káplár Orsolya látja el. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A mai ülésre 14 előterjesztés került kiküldésre, remélem, hogy a kiküldött anyagokat 

mindenki megkapta. Van-e valakinek módosító indítványa a napirendekkel kapcsolatosan? 

Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. 

 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú - 10 igen - szavazattal a napirendi 

javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
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129/2015. (VI.18.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. június 18-i soron következő 

nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Tájékoztató az önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

2. Tájékoztató a Szociális Egészségügyi és Szolgáltató központ munkájáról 

Előadó: Hartal Katalin, igazgató 

 

3. A választókerületi alapról szóló 9/2011.(II. 25.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

4. Előterjesztés a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél meglévő lakás elő-

takarékossági szerződések kifizetésével kapcsolatban teendő intézkedésekre 

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

 

5. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről és 

felülvizsgálatának szükségességéről 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

6. A Marcali Városi Kulturális Központ alapító okiratának módosítása 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

7. Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

 

8. Előterjesztés Marcali, Végvári u. 9 szám alatti 2153 hrsz-ú ingatlan 

vevőkijelölésének módosításáról 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

9. Tájékoztató a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Előadó: Hosszú András, bizottsági elnök 

 

10. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági 

Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök 

 

11. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről  

Előadó: Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök 
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12.   Maroshévíz és Marcali közötti testvér-települési megállapodás megerősítése 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

13.  Előterjesztés a Marcali II. sz. gyermek háziorvosi körzet 2015. október 1-jétől 

történő ellátásáról 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

14.  Előterjesztés a köznevelési intézmények fűtésének további üzemeltetéséről 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

15.  Egyebek 
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1. Tájékoztató az önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Az előterjesztést részletesen tárgyalja mindazokat a társulásokat, melynek a város tagja. A 

második napirend kapcsán pedig szó lesz a szociális feladatokat ellátó társulásokról, 

melyben a kis települések részvétele nagyon aktív, hiszen több olyan feladat van, menyet 

egyedül nem, vagy csak nagy nehézségek árán tudnának ellátni. Akadnak olyan területek is, 

mint például a fogorvosi ellátás, melyet más formában lehetetlen lenne ellátni. A társulási 

formával ma már nagyon sok pályázati lehetőség is megnyílott előttünk, melyeket 

igyekezünk minél jobban kihasználni. 

Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. 

 

Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

130/2015. (VI.18.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati társulások céljáról, 

helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt az előterjesztéshez mellékelt formában 

elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2. Tájékoztató a Szociális Egészségügyi és Szolgáltató központ munkájáról 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Hartal Katalin Igazgató Asszonyt kérdezem, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a 

tájékoztatót? 

 

Hartal Katalin, igazgató 

Annyit szeretnék kiegészítésül elmondani, hogy a szociális szolgáltatási igényeket - az 

idősek otthonának kivételével- 100%-ig ki tudtuk elégíteni az elmúlt évben és úgy néz ki, 

hogy az idei évben is. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Az előterjesztést a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta. 

 



 5 

Kissné Molnár Ágnes a a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

képviseletében 

A bizottság a tájékoztatót megtárgyalta, a Szociális Egészségügyi és Szolgáltató Központ 

munkájával maximálisan elégedett, az anyagot egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Hozzászólás 

 

Dr. Mészáros Géza, képviselő 

Képviselői munkámból kifolyólag is volt alkalmam több alkalommal a Szociális és 

Egészségügyi Szolgáltató Központ munkatársaival dolgozni, megerősítve a bizottság elnök 

asszonya által elmondottakat, magam is egy nagyon jó színvonalú tájékoztatónak tartom az 

anyagot, további jó munkát kívánok. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Véleményem szerint is jó színvonalú munka folyik az intézményben, ezért is tartom 

fontosnak, hogy akinek lehetősége van rá, a létező összes fórumon adjon hangot annak az 

elégedetlenségnek, milyen alacsony bérek jellemzik ezt a szakmát. Sorra látjuk, hogy 

különféle területeken életpálya modelleket vezetnek be, míg a szociális területeken 

dolgozók munkája nincs elismerve, pedig mindannyian látjuk, hogy milyen nagy igény van 

rá. Több, mint húsz évvel ezelőtt az intézmény négy dolgozóval kezdte meg a munkáját, 

míg a mai létszám közelít a százhoz. Ennyivel nőtt az igények és a feladatok száma. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

131/2015. (VI.18.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Egészségügyi és 

Szolgáltató Központ munkájáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt az előterjesztéshez 

mellékelt formában elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3. A választókerületi alapról szóló 9/2011.(II. 25.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A rendelet módosítása kapcsán javaslom, hogy a második félévben újra gondoljuk majd át a 

választókerületi alapokat, a jelenlegi módosítás inkább tűzoltó munka. Az anyagot a Jogi és 

Ügyrendi Bizottság tárgyalta. 
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Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

A bizottság közvetlenül az ülés előtt tárgyalta a rendelet módosítását, melyet 3 igen és 2 

nem szavazattal elfogadásra javasol. Egyet értek a Polgármester Úr felvetésével, miszerint a 

következő költségvetési év előtt szükséges a rendelet ismételt felülvizsgálata. 

 

Kis-Dörnyei László, alpolgármester 

A mostani módosítás inkább annak tudható be, hogy új képviselő-társaim közül voltak, 

akiknek elkerülte a figyelmét, hogy mire is való a képviselői alap, miért hoztuk létre. 

Különösen fontos ennek tisztázása még a következő év előtt, különösen azért, hogy a 

lakosság is világosan lássa és értse, hogy ez milyen célt szolgál. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal elfogadta A 

választókerületi alapról szóló 9/2011.(II. 25.) önkormányzati rendeletet módosító 19/2015. 

(V.19.) önkormányzati rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

4. Előterjesztés a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél meglévő lakás-

előtakarékossági szerződések kifizetésével kapcsolatban teendő intézkedésekre 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Az előterjesztést egy konkrét eset generálja, ahol egy örökösödés miatt nem lehet hozzáférni 

ahhoz a pénzhez, mely a Marcali Város, Csömend és Nikla Községek Önkormányzatai által 

létrehozott vízügyi társulatot, illetve annak jogutódját, Marcali Város Önkormányzatát illeti. 

A fennálló követeléshez szükséges az előterjesztésben szereplő jognyilatkozatok megtétele. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

132/2015. (VI.18.) számú képviselő-testületi határozat 

 

 

Marcali város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fundamenta- Lakáskassza Zrt-

nél meglévő lakás- előtakarékossági szerződés kifizetésével kapcsolatban a következő 

nyilatkozatot teszi: 

 

- A beruházás megvalósult, 2004. december 31-én 453.277/e Ft összegben aktiválásra 

került, amelyből a Marcali Városi Önkormányzat vagyona Marcali- Boronkai városrésze 

után 150.590/e Ft, Csömendé 126.504/e Ft, Nikláé pedig 176.183/e Ft. Jelenleg a teljes 

bekerülési érték a Marcali Városi Önkormányzat – mint a vagyonközösség gesztora – 

mérlegében van nyilvántartva. 
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- a követelés (érdekeltségi hozzájárulás megfizetés) esedékessé vált,  

 

- a képviselő- testület igazolja, hogy egyéb forrásból a követelést az 5001719-es 

szerződésszámmal érintett lakos nem fizette meg. 

 

- A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a lakás előtakarékoskodó 

örököse igényt támasztana a lakás- előtakarékossági szerződés alapján neki járó zárolt 

összeggel kapcsolatban a Fundamenta- Lakáskassza Zrt felé, abban az esetben a kifizetett 

összeg erejéig az önkormányzat helyt fog állni, 

 

- az örökösök jogán meg nem igényelt állami támogatás és annak kamatai vonatkozásában, 

a későbbiekben esetlegesen benyújtott kártérítési igény esetén minden felelősség 

átvállalásra kerül, 

 

- a kifizetés teljesítési számlaszáma: 10403947-39411321-72340000 

  a számlatulajdonos neve: Marcali Város Önkormányzata. 

 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős: Zajcsuk Lajos pénzügyi irodavezető 

 

 

5. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről és 

felülvizsgálatának szükségességéről 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 119/2013. (VIII.15.) számú 

képviselő–testületi határozatával fogadta el Marcali Város Helyi Esélyegyenlőségi 

Programját 2013-2018. évre vonatkozólag, melynek időarányos megvalósulását kétévente át 

kell tekinteni. Az áttekintés alapján, szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot 

felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek 

megfelelően kell módosítani. 

Az anyag áttekintése megtörtént, amely alapján megállapítható, hogy annak felülvizsgálata, 

a helyzetelemzés és az intézkedési terv módosítása indokolt. Mindezek alapján kérem a 

Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Marcali Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatához járuljon hozzá. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

133/2015. (VI.18.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

(HEP) áttekintette és a program felülvizsgálatát szükségesnek tartja. A képviselő-testület 
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felkéri a polgármestert, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával 

kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg és a felülvizsgált HEP- et terjessze a 

képviselő-testület elé 2015. szeptember 30- ig.  

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

 

 

6. A Marcali Városi Kulturális Központ alapító okiratának módosítása 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Az alapító okirat módosítása azért vált szükségessé, mert a bizei volt posta, illetve bolt 

épülete Ifjúsági Házként működne tovább. Továbbá – bár a kiküldött anyagban még nem 

volt benne – javaslom az alapító okiratot a „047110- Kis- és nagykereskedelem igazgatása 

és támogatása” kormányzati funkcióval kiegészíteni. 

Az előterjesztést két bizottság tárgyalta. 

 

Mozsárné Kutor Veronika, a Civil Kapcsolatok, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság 

képviseletében 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

A bizottság szintén egyhangúlag elfogadásra javasolja az alapító okirat módosítását. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

134/2015. (VI.18.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztést megtárgyalta, a 

MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT módosító okiratát és egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására, és felkéri, hogy az 

alapító okirat módosítása miatt szükséges intézkedéseknek a Magyar Államkincstár felé 

történő megtételéről gondoskodjon. 

 

Felelős: dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 
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7. Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A rendelet módosítása a megváltozott utcanevek átvezetése miatt vált szükségessé. Az 

előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Humán, Köznevelési, Egészségügyi 

és Szociális Bizottság tárgyalták. 

 

Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

A bizottság a rendelet módosítását megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kissné Molnár Ágnes, a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

képviseletében 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadta Az 

egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 14.) 

önkormányzati rendeletet módosító 20/2015. (V.19.) önkormányzati rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

8. Előterjesztés Marcali, Végvári u. 9 szám alatti 2153 hrsz-ú ingatlan 

vevőkijelölésének módosításáról 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Novemberben döntött a képviselő-testület egy ingatlan eladásáról, annyi változás történt, 

hogy 2 fő helyett 1 fő kívánja megvásárolni. Az előterjesztés a Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. 

 

Hosszú András, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

135/2015. (VI.18.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 203/2014. (XI.20.) számú határozatát 

az alábbiak szerint módosítja. 
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Marcali, Végvári u. 9 szám alatti 2153 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 

megnevezésű 3563 m2 alapterületű ingatlanból 900 m2 területrész értékesítésének 

szándékával egyetért, a kérelmező Péterdi Zsófia 8700 Marcali, Kinizsi u. 10. szám alatti 

lakost vevőül kijelöli, az önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012. (X. 19.) önkormányzati 

rendelet, és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek elidegenítéséről szóló 19/2003.(X. 17.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak 

megfelelően. A telekhatár-rendezés során a 2153 hrsz. területből kialakított 900 m2 területet 

össze kell vonni a 2154 hrsz. ingatlannal.  

 

A tárgyi terület vételára 1.500,- Ft/m
2
, azaz mindösszesen 1.350.000,- Ft. A telekhatár 

rendezéssel, az adás-vétellel kapcsolatos kiadások valamint a földhivatali átvezetés 

költségei a vevőt terhelik.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érdekelteket tájékoztassa. Az ajánlati 

kötöttség az ajánlatot tartalmazó értesítés kézhezvételétől számított 90 nap. 

 

Felelős: dr. Sütő László polgármester  

Határidő: azonnal  

 

 

9. Tájékoztató a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 

Hosszú András, bizottsági elnök 

Röviden tájékoztatnám a képviselő-testületet arról, hogy a bizottságunk milyen döntéseket 

hozott: 

- a Tavasz utca/Dózsa utca háziorvosi rendelőjének felújítására kiírt pályázaton nyertes 

ajánlattevőt választott 

- a Bizei településrészi munkacsoport kérelmét támogatja, a Bizei városrész rendelkezésére 

álló költségvetési forrásból 150.000,- Ft felhasználását a Marcali-Bizei hegyben lévő ledőlt 

kereszt helyreállítására jóváhagyja. 

- a Gyótai településrészi munkacsoport kérelmét támogatja, a Gyótai városrész 

rendelkezésére álló költségvetési forrásból 40.000,- Ft felhasználását a tekepálya felújítására 

és a virágtartók vásárlására jóváhagyja. 

- a Gombai településrészi munkacsoport kérelmét támogatja, a Gombai városrész 

rendelkezésére álló költségvetési forrásból 80.000,- Ft felhasználását a Marcali volt MHSZ 

épületben 8700 Marcali, Noszlopy utcában kialakítandó közösségi helyiség felújítását 

jóváhagyja. 

- Ezeken felül volt egy vevőkijelölés is, de, ha jól tudom, itt a vevő elállt a szándékától. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 
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136/2015. (VI.18.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót 

megtárgyalta, azt az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja. 

 

Felelős: Hosszú András, bizottsági elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

10. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági 

Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 

Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök 

A Bizottság elfogadta a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár szervezeti és működési 

szabályzatának módosítását. 

A Bizottság döntött a településrészeken megválasztott képviselők javaslatára a 

településrészek közéleti, közművelődési eseményeinek támogatásáról az alábbiak szerint: 

- Bize településrész augusztus 1-jén tartandó falunapi rendezvénye: 300.000 Ft, 

- Gyóta településrész július 25-én tartandó falunapi rendezvénye: 60.000 Ft, 

- Boronka településrész augusztus 8-án tartandó falunapja: 500.000 Ft.  

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

137/2015. (VI.18.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil Kapcsolatok, Kulturális, 

Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

tájékoztatót megtárgyalta, azt az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja. 

 

Felelős: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

11. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről  

 

Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök 

A bizottság lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról döntött egyhangúlag. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 
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Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

138/2015. (VI.18.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán, Köznevelési, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

tájékoztatót megtárgyalta, azt az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja. 

 

Felelős: Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

12.   Maroshévíz és Marcali közötti testvér-települési megállapodás megerősítése 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Immár 25 éve van testvérvárosi kapcsolatunk a romániai Maroshévízzel, melyre vonatkozó 

megállapodást változatlan tartalommal mind itt, mind pedig Maroshévízen újra aláírnánk. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

139/2015. (VI.18.) számú képviselő-testületi határozat 

 

1.) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és elfogadja, hogy a két város között kialakult eredményes 

együttműködés elmélyítése és továbbfejlesztése érdekében Maroshévíz és Marcali 

Jubileumi Nyilatkozat aláírásával erősítse meg az 1990-ben aláírt testvér-települési 

szerződést. 

 

2.) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a 

Jubileumi Nyilatkozat tervezetének magyar nyelvű szövegét, amelynek román 

nyelvű változatát a maroshévízi önkormányzat is áttanulmányozott és jóváhagyott. 

 

3.) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Sütő 

László polgármestert a határozat mellékletét képező magyar és román nyelvű 

Jubileumi Nyilatkozat aláírására.  

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: 2015. június 19. 
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13.  Előterjesztés a Marcali II. sz. gyermek háziorvosi körzet 2015. október 1-jétől 

történő ellátásáról 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Ismert a város lakossága előtt, hogy Dr. Légrády Ildikó nyugdíjba vonult, az ő körzetének 

ellátását jelenleg helyettesítéssel oldjuk meg. A doktornőnek szeptember 30-ig van joga a 

praxis fölött rendelkezni, de hozzájárult ahhoz, hogy a körzet álláshelyét meghirdessük és 

október 1-jétől megfelelő jelentkező esetén zavartalanul működhessen a praxis. 

Az előterjesztést a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta. 

 

Kissné Molnár Ágnes, a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

képviseletében 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, bízunk benne, hogy sikerül a gyerekeknek orvost 

találnunk. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

140/2015. (VI.18.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Marcali II. számú gyermek 

háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok ellátására 2015. június 19. napján pályázati 

felhívást tesz közzé a körzet 2015. október 1. napjától történő feladatellátásának 

biztosítására. A képviselő- testület felkéri dr. Sütő László polgármestert a pályázati 

kiírásnak az Önkormányzat és az Országos Alapellátási Intézet honlapján történő 

közzétételére. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

14.  Előterjesztés a köznevelési intézmények fűtésének további üzemeltetéséről 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Három olyan köznevelési intézményünk van, melyeknek június 30-án lejár az üzemeltetési 

szerződése. A Noszlopy és a Mikszáth iskolák esetén meghosszabbítanánk a szerződést 

december 31-ig, míg a Posta közi Óvoda esetében nem, hiszen itt olyan kazánunk van, 

melynek üzemeltetése nem igényel különösebb szaktudást. December 31-én több intézmény 

szerződése is lejár, így majd egyben döntenénk arról, hogy meghosszabbítsuk-e vagy sem a 

szerződéseket. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 
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Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

141/2015. (VI.18.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Köznevelési intézmények fűtésének 

további üzemeltetéséről szóló napirendet megtárgyalta. A Noszlopy Gáspár Általános Iskola 

és Alapfokú Művészetoktatási Iskola hőenergia ellátására vonatkozó, valamint a Mikszáth 

Kálmán Általános Iskola hőenergia és használati melegvíz ellátására vonatkozó 

megállapodást az előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja, felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodások aláírására. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

15.  Egyebek 

 

Hosszú András, képviselő 

- Az előző képviselő-testületi ülésen felvetettem a kórházzal kapcsolatos problémák 

kezelésével kapcsolatosan egy központi e-mail cím, illetve egy zöld szám 

létrehozását, eltelt egy hónap, történt-e intézkedés ez ügyben? 

 

Kesztyüs Attila, képviselő 

- Csatlakozom képviselő-társamhoz, az korábbi ülésen felmerült már többször is a 

gyógyszertári ügyelet, illetve egy gyógyszer-szekrény bevezetésének lehetősége. 

- A másik felvetésem a hulladéklerakó telepre érkező szemetek összetételére 

vonatkozott, történt-e ezekkel kapcsolatosan bármi előrelépés? 

 

Mozsárné Kutor Veronika, képviselő 

- Szeretném, ha tájékoztatnánk a lakosságot arról, hogy az egyes körzeteknek, illetve a 

településrészi munkacsoportoknak mennyi pénz áll rendelkezésére a választókerületi 

alapból. 

 

Dr. Sütő László, polgármester válaszai 

- A központi zöld szám létrehozása folyamatban van, csak úgy, mint a hulladéklerakó 

telepre érkező hulladékok minősítésének bekérése. 

- A hétvégi gyógyszertári ügyelet és a gyógyszerszekrény létrehozása egyenlőre 

bizonytalan, a központi háziorvosi ügyelet pedig a nyári időszakban még biztosan a 

régi helyén fog működni, nem költözik be a kórházba. 

- A képviselői alap két részre különül el, az egyik, egy ötmillió forintos keret a 

településrészek között került felosztásra, oly módon, hogy 4,5 millió forint fel lett 

osztva, 500.000 forint pedig általános céltartalékként marad az alapban.  Az elosztás 

nem teljesen lélekszám arányos, hiszen Gombának akkor lényegesen több jutna, 

Bizének és Gyótának pedig kevesebb, de egy-egy előadó tiszteletdíja független a 

nézők számától, ezért az alap az alábbi módon osztódik el: 

Bize     500.000,- 
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Boronka 1.100.000,- 

Gomba 1.650.000,- 

Gyóta     250.000,- 

Horvátkút 1.000.000,- 

Az összeg településrészi beruházásokra, javításokra, rendezvények szervezésére használható 

fel. 

A másik ilyen pénzalap az egyéni választókerületi alap, amely Gombát nem érinti, hiszen 

ott egyben megvan 1.650.000,- alap. Akinek vegyes körzete van, tehát településrészt is 

érint, ott ez az összeg arányosan kevesebb, ez képviselőkként az alábbiak szerint alakul: 

  Fekete Lajos   581.000,- 

  Dr. Mészáros Géza  513.000,- 

  Kőrösi András  665.000,- 

  Dr. Sütő László  614.000,- 

  Hosszú András  623.000,- 

  Mozsárné Kutor Veronika 416.000,- 

  Kissné Molnár Ágnes 588.000,- 

Ez az összeg fő szabályként építésekre, szépítésekre volt használható, ezt bővítettük a mai 

rendeletmódosítással és azt gondolom, hogy ősszel, újra átgondolva az egészet, ismét 

tárgyalni fogunk róla. 

 

 

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Sütő László     Pápainé dr. Káplár Orsolya Csilla 

              polgármester                         mb. aljegyző 
 

 


