JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 28-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
Mozsárné Kutor Veronika
Hosszú András, képviselők
Bejelentéssel
távol van:
Dr. Horváth László, képviselő
Meghívottak:

Bereczk Balázs, alpolgármester
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
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
Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető
Vágó Zoltán, Marcali Portál
Bőszné Kiss Katalin, Marcali Média Központ
Laki István, rendészetvezető

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.
Dr. Sütő László, polgármester
A Mai meghívóban 24 előterjesztés került kiküldésre, remélem, hogy a kiküldött anyagokat
mindenki megkapta. Jelezni szeretném, hogy a 23. számú napirendi pontot szóban kívánom
előterjeszteni és mivel 3 beadandó pályázatról van szó, így három külön előterjesztésem
lesz, mivel szavaznunk is külön-külön kell róla. Az eredetileg 24-es számú előterjesztésből
így 26-os számú lesz. 27. számú napirendként az I. számú felnőtt háziorvosi körzettel
kapcsolatos szerződésmódosítást tárgyalnánk. Ezekkel a módosításokkal együtt teszem fel
szavazásra a napirendet. Aki ezzel egyet ért, kérem, szavazzon.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú - 10 igen - szavazattal a napirendi
javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
99/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. május 28-i soron következő
nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.)

A Képviselő-testület 2015. évi II. féléves munkatervének jóváhagyása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

2.)

Beszámoló a Marcali Városi Rendészet munkájáról
Előadó: Laki István, rendészetvezető

3.)

Marcali Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

4.)

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5.)

Marcali Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6.)

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

7.)

A Marcali-Kéthely kerékpárút által érintett állami ingatlanok ingyenes
vagyonátruházása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

8.)

A választókerületi alapról szóló 9/2011.(II. 25.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9.)

A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek
tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző

10.) Települési hulladékkal kapcsolatos közszolgálati szerződés módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
11.) A Tavi Kft és Marcali Város Önkormányzata között kötött bérleti szerződés
jóváhagyása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
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12.) Tájékoztató a Somogy Megyei Kormányhivatalnak a Civil Kapcsolatok,
Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottsággal kapcsolatos
törvényességi felhívásról
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
13.) Tájékoztató a két képviselő-testületi
tevékenységről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

ülés

között

végzett

tisztségviselői

14.) Tájékoztató a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hosszú András, bizottsági elnök
15.) Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági
Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök
16.) Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök
17.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
18.) Előterjesztés a Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság Marcali
Rendőrkapitánysága kapitányságvezetője kinevezésének véleményezéséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
19.) Pályázat benyújtása az önkormányzatok működőképességének megőrzésére
szolgáló rendkívüli támogatása tárgyában
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
20.) Bérlőkijelölési megállapodás módosítása a Marcali Városi Rendőrkapitánysággal
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
21.) Állami tulajdonú földek önkormányzat általi kisajátításának megindítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
22.) Marcali Noszlopy Gáspár Általános és AMI Mikszáth Kálmán Utcai Általános
Iskolája tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
23.)

Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására ( Marcali Közös Önkormányzati Hivatal akadálymentesítése)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
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24.)

Pályázat benyújtása önkormányzati
támogatására (Sportlétesítmény felújítása)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

feladatellátást

szolgáló

fejlesztések

25.)

Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást
támogatására (Arany János utca felújítása)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

szolgáló

fejlesztések

26.) A Marcali 832 hrsz. ingatlan egy részének megvásárlása út céljára történő
kialakításra
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
27.) A Marcali I. sz. felnőtt háziorvosi körzet átmeneti ellátására kötött szerződés
módosításáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
28.) Egyebek
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1.)

A Képviselő-testület 2015. évi II. féléves munkatervének jóváhagyása

Dr. Sütő László, polgármester
A munkaterv gyakorlatilag az alapvető, kötelező elemeket tartalmazza, mindannyian tudjuk,
hogy ennél valójában sokkal több javaslatot fogunk tárgyalni.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
100/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület 2015. évi II.
féléves munkatervéről szóló előterjesztést megtárgyalta, azt az előterjesztéshez mellékelt
formában jóváhagyja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal

2.)

Beszámoló a Marcali Városi Rendészet munkájáról

Dr. Sütő László, polgármester
Köszöntöm Laki István rendészetvezetőt, kérdezem, hogy kívánja-e az írásbeli beszámolót
szóban kiegészíteni?
Laki István, rendészetvezető
Köszönöm, nem kívánom.
Dr. Sütő László, polgármester
Az anyagot a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A beszámoló a 2014. január 1. és 2015. március 31. közötti időszakot öleli fel, azaz a
megalakulástól – hiszen 2013. december 20-án fogadta el a képviselő-testület az erre
vonatkozó rendeletet – eltelt időszakot. A bizottsági ülésen több kérdés és hozzászólás volt,
voltak kritikai észrevételek, de többnyire pozitív vélemények hangzottak el. Az anyag
alapos, mindenre kiterjedő. A rendészet munkájára szükség van, jó, hogy a képviselőtestület ily módon is ügyel a rendre és a vagyonbiztonságra. Elhangzott a bizottsági ülésen a
szolgálati idő lefedettsége, mely 25%-ról 100%-ra emelkedett, illetve az, hogy a
külterületeken történő ellenőrzések száma megduplázódott.
Sokat várunk még a kamerarendszer teljes kiépülésétől, az anyagban is benne van, hogy
jelenleg E-on engedélyre várunk. Ami még tisztázandó dolog az a kamerafelvételek
rendőrségnek történő átadására vonatkozó szabályozás. A beszámoló a Jogi és Ügyrendi
Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
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Hozzászólás
Dr. Mészáros Géza, képviselő
Egyet értek a képviselő-társam által elmondottakkal, én három apróságot emelnék még ki.
Az eltelt időszak a rendszer beállásáról szólt, a továbbiakban jó lenne a súlypont
eltolódásokat beállítani, hiszen van a városban néhány kritikus pont. Ilyen a Fekete
képviselő-társam területén levő Dózsa-telep, illetve a Vár utcában és környékén a kertek
végét érintő terület.
Az új városi rendőrkapitánnyal kialakítandó kapcsolatban is kérném ezeket a területeket
kiemeltként kezelni, hogy egy a jelenleginél is hatékonyabb fellépést tapasztalhassunk.
Az én körzetemben még nem épült ki a kamerarendszer, de magam is hangsúlyoznám ennek
fontosságát.
Az elkészült anyag alapos, jól szerkesztett és körültekintő, további jó munkát kívánok.
Dr. Sütő László, polgármester
Egyet értve a bizottsági véleményekkel, szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását,
kérem, szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
101/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Városi Rendészet
munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt az előterjesztéshez mellékelt formában
jóváhagyja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal

4.)

Marcali Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása

Dr. Sütő László, polgármester
Az utoljára kiküldött anyag már tartalmazza a 23., 24. , 25-ös előterjesztések fejlesztéseit is.
Az mindenki számára ismert, hogy közbeszerzési eljárást csak abban az esetben lehet
megindítani, ha az adott beszerzés szerepel a közbeszerzési tervben. Az anyagot még eredeti
formájában a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta.
Hosszú András a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és nagy reményeket fűz az abban szereplő
fejlesztések megvalósításához.
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:
102/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Marcali Város Önkormányzata 2015.
évi közbeszerzési tervének módosítását megtárgyalta, azt az előterjesztéshez mellékelt
formában jóváhagyja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal

4.)

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása

Dr. Sütő László, polgármester
Jogszabályi változások miatt vált szükségessé a szabályzat módosítása, az anyagot a Jogi és
Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A rendelet módosítását a Bizottság egyhangúlag támogatta és elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadta Az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI. 29.)
önkormányzati rendeletet módosító 16/2015. (V.29.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5.)

Marcali Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

Dr. Sütő László, polgármester
Az aktuális változások átvezetése történ meg a szabályzatban, az anyagot a Jogi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta.
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
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103/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Marcali Város Önkormányzata
közbeszerzési szabályzatának módosítását megtárgyalta, azt az előterjesztéshez mellékelt
formában jóváhagyja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal

6.)

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Dr. Sütő László, polgármester
A társulási megállapodás módosítására a sikeres KEOP-os pályázat miatt volt szükség, ezzel
kapcsolatosan került bele a megállapodásba néhány kiegészítés. A Marcali Kistérségi
Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
104/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozza:
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Megállapodás
módosítását az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja. A képviselő-testület
felkéri a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

7.)

Dr. Sütő László, polgármester
2015. május 31.

A Marcali-Kéthely kerékpárút által érintett állami ingatlanok ingyenes
vagyonátruházása

Dr. Sütő László, polgármester
Az előterjesztésben szereplő ingatlanok, amelyek a Magyar Állam tulajdonában,
részben az MNV Zrt, részben az NFA vagyonkezelésében vannak. A pályázati cél
fenntartási időszaka alatt a támogatási szerződés alapján a pályázattal érintett ingatlanok
tulajdoni viszonyait rendezni kell, nevezetesen az összes érintett ingatlannak az
Önkormányzat tulajdonába kell kerülnie. Javaslom, hogy a Képviselő- testület hozzon
döntést arról, hogy a fenti jogszabályi hivatkozás alapján a pályázati kötelezettség teljesítése
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érdekében az említett ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházását kezdeményezzük a
magyar Államtól.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
105/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt- nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában
lévő Marcali 0206/18, 0206/20, 0204/6, 0207/1, 0409/1 hrsz-ú ingatlanok 1/1
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlanokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott helyi
közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása céljára kívánja felhasználni.
3. Marcali Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő
költségek, ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségének
megtérítését.
4. Az igényelt ingatlanok nem állnak örökségvédelmi /természetvédelmi/ Natura 2000
védettség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. és az NFA felé teljes
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
Felelős: dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint

8.)

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

Dr. Sütő László, polgármester
A módosítás lényege, hogy a választókerületi alappal kapcsolatos bírálat a képviselő-testület
hatásköréből a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe kerül
át.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a
Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalták.
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Hosszú András, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A Bizottság a rendelet módosítását megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. A
választókerületi alap esetében az előterjesztő mindig az adott terület felelőse, képviselője,
mivel gentleman’s agreement-et alkalmazunk, természetesen elsődlegesen fogjuk
figyelembe venni a beérkező igényeket.
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadta A
választókerületi alapról szóló 9/2011.(II. 25.) önkormányzati rendeletet módosító 17/2015.
(V.29.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

9.)

A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek
tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

Dr. Sütő László, polgármester
A módosításnak két alapvető mondata van: az egyik, hogy lehetővé teszi a 80 literes
edényzet alkalmazását, a másik, hogy törvény teszi kötelezővé a társasházak esetében a 104
alkalommal történő ürítést.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a
Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalták.
Hosszú András, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A Bizottság a rendelet módosítását megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta és szintén egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadta A települési
hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló
21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendeletet módosító 18/2015. (V.29.) önkormányzati
rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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10.) Települési hulladékkal kapcsolatos közszolgálati szerződés módosítása
Dr. Sütő László, polgármester
A szerződés annyival kerül kiegészítésre, hogy 2015. január 1-től kötelező az egyes
ingatlanokon keletkezett hulladék szelektív gyűjtése, a szerződést ki kell egészíteni papír,
műanyag, fém házhoz menő gyűjtésével. Ez eddig is megvalósult, csak nem szerepelt a
szerződésben. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A Bizottság a szerződés módosítását szintén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
106/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali és Térsége Közszolgáltató
Nonprofit Kft.-vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
előterjesztéshez csatolt módosítását jóváhagyja. A képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: polgármester
11.) A Tavi Kft és Marcali Város Önkormányzata között kötött bérleti szerződés
jóváhagyása
Dr. Sütő László, polgármester
A médiaszolgáltatásra a Marcali Média Központ köt a Kft-vel szerződést, míg itt az ingatlan
bérbeadásával és a rezsiköltségekkel kapcsolatos szabályozás történne meg.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
107/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és
Marcali Város Önkormányzata és a Tavi Kft. között 2015. április 8-án kötött Bérleti
szerződést utólagosan jóváhagyja.
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Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: azonnal
12.) Tájékoztató a Somogy Megyei Kormányhivatalnak a Civil Kapcsolatok,
Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottsággal kapcsolatos
törvényességi felhívásról
Dr. Sütő László, polgármester
A Kormányhivatal észrevételt tett a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és
Ifjúsági Bizottság korábbi nyilvános jegyzőkönyvével kapcsolatosan, ahol díj odaítéléséről
volt szó. Kérem a felhívás tudomásul vételét.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
108/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a
Somogy Megyei Kormányhivatal által Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottsága
2014. december 9-i és 2015. január 13-i nyilvános üléseinek kitüntető címek
adományozására vonatkozó napirendi pontjaira tett törvényességi felhívásáról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
13.) Tájékoztató a
tevékenységről

két

képviselő-testületi

ülés

között

Dr. Sütő László, polgármester
Van-e valakinek az írásbeli anyaggal kapcsolatosan kérdése?
Varga Zoltán, képviselő
5., 8., 10., 15.
Kis-Dörnyei László, képviselő
5.
Kissné Molnár Ágnes, képviselő
5., 8.
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végzett

tisztségviselői

Dr. Sütő László, polgármester
- A Marcali Szálloda Kft-nél befejeződött a tulajdonosi szerkezet átalakítása, jelenleg
nincsen külföldi tulajdonos, megtörtén a cégbírósági bejegyzés is, így nyilvánossá
vált, hogy egy olyan magyar befektető csoport a tulajdonos, amely mögött a
Ferrobeton Zrt. áll. Ezzel valóban elindulhat a tényleges munka folytatása. A Kft.
megbízott egy külsős céget, mérje fel, hogy milyen változtatás szükséges az elkészült
szerkezeten, ezen felül egy apartmanház kialakítását is tervezik. A tulajdonosi
csoport a környék turisztikai lehetőségeivel kapcsolatosan is felvette az
érintettetekkel a kapcsolatot.
- Az Ipari Park éves közgyűlését tartotta, ami jó hír az, hogy 2014-ben nem volt
veszteséges a cég, körülbelül annyi tőkéje van, hogy 2015-ben is működni tud, még
akkor is, ha nem történik eladás.
- Németországban Bereczk Balázs alpolgármesterrel közösen tárgyaltunk Evelyne
Gebhardt Európa Parlamenti képviselő asszonnyal az Uniós pályázati lehetőségek
hozzáférhetőségéről. Ő már egy több ciklusos képviselő, aki egyértelmű ígéretet tett
arra, hogy megosztja velünk a pályázati lehetőségekkel kapcsolatos információkat.
- A Horvátkúti utca állami tulajdonban van, a Deák Ferenc utca pedig
önkormányzatiban, ez fordítva lesz, ebben megállapodtunk. A bedőlt járda részt, a
körülbelül 200-300 métert a Közúkezelő ki fogja javítani.
- Az elkerülő út kapcsán is sikerült megállapodni abban, hogy a traktorok behajthatnak
erre a részre, a táblák átfóliázásának költségei, előre láthatólag 250.000,- forint
nagyságban, azonban az önkormányzatot terhelik. A 68-as városi szakaszának
átvétele ügyében nem jutottunk előrébb, úgy gondolják, hogy jelenlegi leromlott
állapotában vegyük át. Mi továbbra is fenntartjuk azt, hogy felújított állapotban
hajlandóak vagyunk erről tárgyalni.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
109/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés között
végzett tisztségviselői tevékenységről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
14.) Tájékoztató a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hosszú András, bizottsági elnök
Hosszú András, bizottsági elnök
Több döntést is hozott a bizottság, ezek kedvezően érintik Mozsárné Kutor Veronika
térségét, aki – saját keretéből – támogatást kapott a Marcali-Boronka közötti kerékpárút
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felfestésére, illetve úgy tűnik, hogy meg fog oldódni a Szabadság és József Attila utcák
vízelvezetése is.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
110/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót
megtárgyalta, azt az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
15.) Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági
Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök
Dr. Sütő László, polgármester
Képviselő Asszony nem kívánja szóban kiegészíteni az anyagot, a döntések a településrészi
rendezvények megvalósulását támogatják. Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs,
kérem, szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
111/2015. (V.28.) 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: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
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16.) Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök
Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök
A bizottság pályázatokról, helyi támogatási igényekről, illetve már felhasznált támogatások
elszámolásáról döntött.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
112/2015. (V.28.) 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: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
17.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Sütő László, polgármester
Azon döntésekről van szó, melyet vagy az előző képviselő-testület vagy a jelenlegi hozott,
de lejárt a végrehajtási határidejük.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
113/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 48/2014 (III.04.),
110/2014. (VI.19.), 188/2014. (XI. 20.), 192/2014. (XI. 20.), 218/2014. (XII.18.), 14/2015.
(I.22.), 41/2015. (II.26.), 47/2015. (II.26.), 69/2015. (IV.16.), számú határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felkéri a polgármestert, hogy a 15/2014. (II.13.), 49/2015. (II.26.), 63/2015. (IV.13.) és a
97/2015. (V.06.) számú határozatok végrehajtását továbbra is kísérje figyelemmel.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: folyamatos
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18.) Előterjesztés a Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság Marcali
Rendőrkapitánysága kapitányságvezetője kinevezésének véleményezéséről
Dr. Sütő László, polgármester
Dr. Piros Attila rendőrfőkapitány kereste meg a képviselő-testületet azzal, hogy támogassa
Bene Zsolt rendőr alezredes kinevezését. A szakmai életút az előterjesztést mellékletét
képezi.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
114/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete Bene Zsolt rendőr alezredes Úrnak a
Somogy Megyei Rendőr- főkapitányság Marcali Rendőrkapitánysága kapitányságvezetői
tisztségére történő kinevezésére irányuló előterjesztést megtárgyalta és a képviselő- testület
Bene Zsolt rendőr alezredes Úr kinevezését támogatja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
19.) Pályázat benyújtása az önkormányzatok működőképességének megőrzésére
szolgáló rendkívüli támogatása tárgyában
Dr. Sütő László, polgármester
Ez a korábbi ÖNHIKI-s pályázatot felváltó támogatási lehetőség, melynek a beadási
határideje 2015. szeptember 30., de érdemesebb előbb benyújtani, hiszen rengeteg a
támogatási igény. A korábbi években ennek az elbírálása mindig decemberben történt,
tegnapelőtt voltam Budapesten egy megbeszélésen ahol úgy néz ki, hogy sikerült
meggyőzni a támogatót, hogy évi két döntés szülessen, hiszen rengeteg az
önkormányzatoknál felhalmozott számla és kamatfizetési kötelezettség. Másrészt az
önkormányzatok részéről óriási a bizonytalanság, hogy vajon mekkora támogatási összeggel
számolhatnak.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
115/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzatok
működőképességének megőrzésére szolgáló rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat
benyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatokat hozza:
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1) Marcali Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a belügyminiszter és a
nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pont szerinti, a
települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló, rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatás igénybevételére. Felkéri a polgármestert,
hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.
2) Marcali Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert az Ávr. 75.§ (2)
bekezdése szerinti nyilatkozatok megtételére:
A támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok
teljes körűek, valósak és hitelesek, az adott tárgyban támogatási igényt
korábban vagy egyidejűleg Marcali Város Önkormányzata nem nyújtott
be.
Marcali Város Önkormányzata nem áll jogerős végzéssel elrendelt
végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt
csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban,
a megpályázott támogatáson kívüli saját forrás rendelkezésre áll,
Marcali Város Önkormányzata megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott
követelményeknek,
Marcali Város Önkormányzatának nem áll fenn harmadik személy
irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának
megvalósulását meghiúsíthatja,
Marcali Város Önkormányzata biztosítékmentességgel rendelkezik,
Marcali Város Önkormányzata a költségvetési támogatás tekintetében
adólevonási joggal nem rendelkezik,
a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez nem kötött
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.
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20.) Bérlőkijelölési megállapodás módosítása a Marcali Városi Rendőrkapitánysággal
Dr. Sütő László, polgármester
Korábban a városi rendőrkapitányságnak három lakásra volt bérlőkijelölési joga, egyről le
kíván mondani, ezt tartalmazza az előterjesztés.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
116/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy
határoz, hogy a Marcali Városi Rendőrkapitánysággal kötött, 2014. április 1. napjától 2017.
március 31. napjáig szóló bérlőkijelölési megállapodást közös megegyezéssel módosítja
akként, hogy a korábbi három helyett kettő önkormányzati tulajdonú lakás: a Marcali,
Berzsenyi u. 1. 3/1. és a Marcali, Széchenyi u. 7-11. „A” lph. tetőtér 2. szám alatti lakásra
biztosít bérlőkijelölési jogot, a megállapodás egyebekben nem módosul, továbbá a
módosított megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Dr Sütő László polgármester
Határidő: értelem szerint
21.) Állami tulajdonú földek önkormányzat általi kisajátításának megindítása
Dr. Sütő László, polgármester
Ez az előterjesztés szorosan kapcsolódik a 7. számú napirendi ponthoz, itt azokról a
területekről van szó, amelyeket a Hubertus Bt. használ. Az ingatlanok tulajdonjogának
rendezése érdekében megkerestük az NFA- t, ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ezen
ingatlanoknak sem az ingyenes tulajdonba adására, sem pedig adás-vételére a Magyar
Állam és a HUBERTUS Agráripari Bt (a továbbiakban: Bt.) között fennálló per miatt nincs
lehetőség, ugyanis az érintett ingatlanok a Bt. haszonbérletében állnak.
Az érintett ingatlanok Marcali város hatályos településrendezési tervében közútként
szerepelnek, és ténylegesen a pályázati cél megvalósulásával ki is alakult a közút, illetve
kerékpárút, ami szintén indokolja a tulajdonjog rendezését. Javaslom, hogy a Képviselőtestület hozzon döntés arról, hogy a fenti jogszabályi hivatkozások alapján a pályázati
kötelezettség teljesítése, illetve a településrendezési tervnek való megfelelés érdekében a
fent említett ingatlanok kisajátítását kezdeményezzük.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
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117/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kisajátításról szóló 2007. évi
CXXIII. törvény 1. § (2) bekezdése alapján kezdeményezi a Magyar Állam
tulajdonában lévő Marcali 0206/48, 0205/1, 0204/7, 0200/3 hrsz-ú ingatlanok
kisajátítását.
2. Az ingatlanokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott helyi
közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása céljára kívánja felhasználni.
3. Marcali Város Önkormányzata vállalja az eljárás érdekében felmerülő költségek –
ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségének – megtérítését.
4. Az igényelt ingatlanok nem állnak örökségvédelmi /természetvédelmi/ Natura 2000
védettség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kisajátítással kapcsolatos
eljárás során teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
Felelős: dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint
22.) Marcali Noszlopy Gáspár Általános és AMI Mikszáth Kálmán Utcai Általános
Iskolája tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése
Dr. Sütő László, polgármester
Magam részéről Györei István további igazgatói megbízatását támogatom.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
118/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali Noszlopy Gáspár Általános
És AMI Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolája tagintézmény-vezetői beosztás
betöltésére benyújtott pályázatok véleményezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta,
Györei István pályázatát támogatja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
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23.)

Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására (Marcali Közös Önkormányzati Hivatal akadálymentesítése)

Dr. Sütő László, polgármester
Ahogyan azt már a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén
említettem, Belügyminiszter Úr pályázatot írt ki három témakörben melyre külön-külön
egy-egy pályázatot kívánunk benyújtani. A pályázatok értéke nem haladhatja meg a
húszmillió forintot. Szeretném megjegyezni, hogy a támogatásra összesen 3,5 milliárd forint
áll rendelkezésre, míg az igény előre láthatólag 35 milliárd forint körül lesz. Azonban, ha
nem nyújtunk be pályázatot, esélyünk sem lesz nyerni. Az első résznél lehet pályázni
hivatalok felújítására vagy óvoda felújításra, mivel az óvoda-felújításra máshol pályázunk,
így a hivatal akadálymentesítésére nyújtanánk be pályázatot. A pályázathoz minimális önerő
szükséges, mely a tartalékból biztosítható. Kérném a képviselő-testület felhatalmazását a
pályázat benyújtásához.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
119/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
A Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezete 3. melléklet II. 4. pont szerint a települési önkormányzatok számára
kiírt önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásokra pályázatot nyújt be.
A megvalósítás helyszíne:
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal akadálymentesítése: Marcali, Rákóczi u. 11. A
beruházás tervezett összköltsége bruttó 19.500.000,- Ft.
A megvalósításhoz szükséges saját forrás összegét – 2.925.000,- Ft – az önkormányzat a
2015. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat Alpolgármesterét, hogy a pénzügyi
forrás biztosítása érdekében „az Önkormányzati fejlesztések 2015” kötelező
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása
tárgyban kiírt pályázati felhívásra bruttó 19.500.000,- Ft összegű pályázatot nyújtson be.
Marcali Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert az Ávr. 75.§ (2) bekezdése
szerinti nyilatkozatok megtételére:
a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok
teljeskörűek, valósak és hitelesek, az adott tárgyban támogatási igényt
korábban vagy egyidejűleg Marcali Város Önkormányzata nem nyújtott
be.
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Marcali Város Önkormányzata nem áll jogerős végzéssel elrendelt
végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt
csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban,
a megpályázott támogatáson kívüli saját forrás rendelkezésre áll,
Marcali Város Önkormányzata megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott
követelményeknek,
Marcali Város Önkormányzatának nem áll fenn harmadik személy
irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának
megvalósulását meghiúsíthatja,
Marcali Város Önkormányzata biztosítékmentességgel rendelkezik,
Marcali Város Önkormányzata a költségvetési támogatás tekintetében
adólevonási joggal nem rendelkezik,
a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez nem kötött
Felelős: Bereczk Balázs, alpolgármester
Határidő: 2015. június 9.
24.)

Pályázat benyújtása önkormányzati
támogatására (Sportlétesítmény felújítása)

feladatellátást

szolgáló

fejlesztések

Dr. Sütő László, polgármester
A pályázati kiírás második lehetősége sportlétesítmény felújítása, ahol a régi
birkózócsarnok felújítására nyújtanánk be pályázatot, hogy a későbbiekben a kicsi edzésére
és testnevelés óra megtartására is alkalmas legyen.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
120/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
A Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezete 3. melléklet II. 4. pont szerint a települési önkormányzatok számára
kiírt önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásokra pályázatot nyújt be.
A megvalósítás helyszíne:
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Sporttelep edzőcsarnok felújítása – Marcali, Sport utca. A beruházás tervezett összköltsége
bruttó 19.975.831,- Ft.
A megvalósításhoz szükséges saját forrás összegét – 4.993.958,- Ft – az önkormányzat a
2015. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat Alpolgármesterét, hogy a pénzügyi
forrás biztosítása érdekében „az Önkormányzati fejlesztések 2015” az óvodai, iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása tárgyban kiírt pályázati felhívásra
bruttó 19.975.831,- Ft összegű pályázatot nyújtson be.
Marcali Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert az Ávr. 75.§ (2) bekezdése
szerinti nyilatkozatok megtételére:
a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok
teljeskörűek, valósak és hitelesek, az adott tárgyban támogatási igényt
korábban vagy egyidejűleg Marcali Város Önkormányzata nem nyújtott
be.
Marcali Város Önkormányzata nem áll jogerős végzéssel elrendelt
végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt
csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban,
a megpályázott támogatáson kívüli saját forrás rendelkezésre áll,
Marcali Város Önkormányzata megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott
követelményeknek,
Marcali Város Önkormányzatának nem áll fenn harmadik személy
irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának
megvalósulását meghiúsíthatja,
Marcali Város Önkormányzata biztosítékmentességgel rendelkezik,
Marcali Város Önkormányzata a költségvetési támogatás tekintetében
adólevonási joggal nem rendelkezik,
a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez nem kötött
Felelős: Bereczk Balázs, alpolgármester
Határidő: 2015. június 9.

22

25.)

Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást
támogatására (Arany János utca felújítása)

szolgáló

fejlesztések

Dr. Sütő László, polgármester
A harmadik lehetőség út/járda felújítása, itt az Arany János utca felújítására kerülne sor,
ahol valószínűleg a megnövekedett forgalom miatt forgalmi irányváltoztatásra is szükség
van.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
121/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
A Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezete 3. melléklet II. 4. pont szerint a települési önkormányzatok számára
kiírt önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásokra pályázatot nyújt be.
A megvalósítás helyszíne:
Arany János utca felújítása – Marcali. A beruházás tervezett összköltsége bruttó
12.853.629,- Ft.
A megvalósításhoz szükséges saját forrás összegét – 3.213.408,- Ft – az önkormányzat a
2015. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat Alpolgármesterét, hogy a pénzügyi
forrás biztosítása érdekében „az Önkormányzati fejlesztések 2015” a belterületi utak,
járdák, hidak felújítása tárgyban kiírt pályázati felhívásra bruttó 12.853.629,- Ft összegű
pályázatot nyújtson be.
Marcali Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert az Ávr. 75.§ (2) bekezdése
szerinti nyilatkozatok megtételére:
a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok
teljeskörűek, valósak és hitelesek, az adott tárgyban támogatási igényt
korábban vagy egyidejűleg Marcali Város Önkormányzata nem nyújtott
be.
Marcali Város Önkormányzata nem áll jogerős végzéssel elrendelt
végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt
csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban,
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a megpályázott támogatáson kívüli saját forrás rendelkezésre áll,
Marcali Város Önkormányzata megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott
követelményeknek,
Marcali Város Önkormányzatának nem áll fenn harmadik személy
irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának
megvalósulását meghiúsíthatja,
Marcali Város Önkormányzata biztosítékmentességgel rendelkezik,
Marcali Város Önkormányzata a költségvetési támogatás tekintetében
adólevonási joggal nem rendelkezik,
a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez nem kötött
Felelős: Bereczk Balázs, alpolgármester
Határidő: 2015. június 9.
26.) A Marcali 832 hrsz. ingatlan egy részének megvásárlása út céljára történő
kialakításra
Dr. Sütő László, polgármester
A Csalogány utcában kerülne sor egy kis terület megvásárlására és út céljára történő
hasznosításra. Ennek egy feltétele van, hogy tehermentessé váljon, illetve a terület
megosztása megtörténjen. . Az anyagot a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság tárgyalta.
Hosszú András a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja, hiszen a
rendezési terv szerint a jelenleginél szélesebb útra van az érintett területen szükség, amit a
terület megvásárlásával biztosítani lehetne.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
122/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzata a Bognár Mónika és Sótonyi János 8700 Marcali, Kaposvári
u. 77. szám alatti lakosok által megvásárlásra felajánlott, Marcali, 832 hrsz-ú, 1289 m2
nagyságú, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan egy részének
megvásárlását támogatja. A kb. 160 m2-nyi területrész vételára 250.000,- Ft, melyet
szerződéskötéssel egyidejűleg az eladóknak megfizet.
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A szerződéskötés feltétele, az ingatlan rész vonatkozásában az elidegenítési és terhelési
tilalom törlése, a megvásárolandó telekrész tehermentesítése.
A telekalakítási vázrajzok elkészültét követően a pontosított területrész m2-ének
ismeretében az előterjesztést a Képviselő-testületi ülésre ismételten elő kell terjeszteni.
A telekalakítással kapcsolatos költségek, valamint az ingatlan bejegyzéssel járó költségek az
eladókat terhelik.
Felelős: dr. Sütő László polgármester
Határidő: azonnal

26.)

A Marcali I. sz. felnőtt háziorvosi körzet átmeneti ellátására kötött szerződés
módosításáról

Dr. Sütő László, polgármester
A jelenlegi szerződés alapján Dr. Kónya Gábor június 30-ig látja el a helyettesítést, melyet
most augusztus 31-ig meghosszabbítanánk, hiszen onnantól van lehetősége az
önkormányzatnak megpályáztatni az álláshelyet, melyet meg is fogunk hamarosan tenni,
előre láthatólag soron kívüli ülés keretében.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
123/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta és a
Marcali I. számú felnőtt háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok átmeneti
(helyettesítéssel történő) ellátására a 2014. november 5. napján dr Kónya Gábor
háziorvossal kötött szerződés módosítását jóváhagyja. A Képviselő- testület felhatalmazza a
polgármester a szerződés módosítás aláírására, egyúttal felkéri, hogy a szerződés
módosításáról az állami népegészségügyi szervet és az OEP illetékes Hivatalát értesítse.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: értelem szerint

28.) Egyebek
Mozsárné Kutor Veronika, képviselő
- Jegyző asszonyt is megkerestem már ez ügyben, de szeretnék hivatalos választ kapni
arra, hogy miért nincs Marcaliban a hétvégéken gyógyszertár?
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Kissné Molnár Ágnes, képviselő
- Visszatérő téma, de a lakosság folyamatosan megkeres azzal, hogy mi lesz a régi piad
épületével, mert egyre csak romlik az állaga? Tudom, hogy nem az önkormányzaté
az épület, de nem lehetne valami megoldást találni rá?
- Ugyanilyen a körzetemben a régi Coop épülete is.
- Gyótán a bekötőúton veszélyesen nagy a fű, ebben kérnék segítséget, mert magam is
megnéztem és tényleg hatalmasra nőtt már.
Dr. Mészáros Géza, képviselő
- Közbenjárást szeretnék kérni, mert a Széchenyi utca 47-től kifelé, illetve a másik
oldalon a Somogyi utcától kifelé nem megoldott a csapadékvíz-elvezetés, az árkok
állapota borzalmas. Lehet-e még a korábbi kivitelezővel szemben fellépni ez ügyben?
- A pályázatok közül remélem, hogy az Arany János utca felújítása mindenképen meg
fog oldódni, hiszen ez nem csak a balesetveszélyes helyzeteket szüntetné meg, de
egyben a csapadékvíz-elvezetés problémáját is rendezné
Kesztyüs Attila, képviselő
- Bizottsági ülésen is említettem már azt az azbesztet, amit Várpalotán nem engedtek az
emberek, hogy a lerakójukba kerüljön, vajon nem hozzák-e Marcaliba? Kérnék egy
tájékoztatást arról, hogy itt Marcaliban milyen anyagokat raknak le és milyen
veszélyes anyagokat? Az emberek sok mindent mondanak de, volt aki már vörös
iszapot is emlegetett.
- A 68-as elkerülő út részén az eső után kisebb beltenger alakult ki, ezt jelezni kellene a
kivitelező felé.
- Kérem a Polgármester Urat, tájékoztassa a lakosságot a mai kórházzal történt
megbeszélésről.
Hosszú András, képviselő
- Az Ősz utcában is komoly gondot jelent a csapadékvíz elvezetés, amióta át lett vágva
az út nem folyik el a víz.
- Ugyanez a probléma a Csomós/Ősz utcák kereszteződésénél is, ahol megáll a víz.
- A kórházzal kapcsolatosan javasolnék létrehozni egy zöld számot, ami folyamatosan
fogadná a hívásokat, bejelentéseket, akár üzenetrögzítős megoldással is. Ugyanígy
egy központi e-mail cím létrehozását is javaslom. Itt észrevételeket tudnánk fogadni,
illetve javaslatokat az ellátás színvonalának emelésére. Közvetett ráhatásunk talán
lehetne az ellátásra.
Kőrösi András, képviselő
- Az elmúlt napokban leesett eső több helyen is kihozta a fennálló problémákat.
Csodálkozom azon, hogy a Móra Ferenc utca felújítása nem került be a pályázatok
közé, pedig annak idején a ciklusprogramban is meg lett említve. A kórház bejárata
ilyenkor járhatatlan, a probléma most is fennáll.
Dr. Sütő László polgármester válaszai
- A Kesztyüs Attila által említett megbeszélésen is felvetődött a gyógyszertári ügyelet
kérdése, ismét – már sokadik alkalommal - meg fogjuk keresni a Somogy Megyei
ÁNTSZ főgyógyszerészét, hogy a három gyógyszertárral próbálja megoldani a
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gyógyszertári ügyelet kérdését, tekintettel arra is, hogy ez csökkenthetne a hétvégi
háziorvosi ügyelet leterheltségén.
A szegedi utcai piac épületének új tulajdonosa van, aki már jelentkezett az
önkormányzatnál, hogy szívesen működne együtt az önkormányzattal, első körben
parkolóházon dolgozik, várjuk a konkrét ajánlatát.
A gyótai út térségében ma kaszálták az útszakaszt, remélhetőleg el is készültek vele,
de tény és való, hogy tegnapig hozzá sem nyúltak és hatalmas volt a fű.
Az elkerülő út problémáival meg fogjuk keresni a Közútkezelő Kft., bár mi már az
első tervnél jeleztük, hogy nem lesz jó. Az út átvágást újraterveztették, jóváhagytak.
Soha nem volt arról szó, hogy Marcali azbesztet hoznának. A Saubermacher
Magyarország Kft. indult ezen a pályázaton, nem a Saubermacher Marcali Kft, bár
ők sem nyertek. Marcali neve fel sem merült. A lerakóba került hulladékokat
interpellációnak tekintjük.
Az elkerülő úttal kapcsolatosan május 31-ig kaptak határidőt, a végleges forgalomba
helyezésnek a feltétele, hogy a felújítások elkészüljenek.
A kórházzal kapcsolatosan olyan megbeszélésen vettünk részt, melyen jelen volt
Kövér István, aki szintén a Somogy Megyei Közgyűlés tagja, Jakó Gergely, a
közgyűlés elnöke, Móring József Attila Képviselő Úr, Dr. Moizs Marianna
főigazgató asszony, Vetési Bernadett, a Somogy Megyei Kormányhivatal
főigazgatója, illetve Bíró Norbert a megyei alelnök is. A múltban rejlő problémák
gyökereit próbáltuk feltárni, illetve azt a téves nézetet, hogy a kórházat, ha nem
integrálódik, akkor be kell zárni. A főigazgató asszony azt mondta, hogy elkötelezett
a marcali kórház működése iránt. Célja, hogy működjenek az alapszakmák, a
sürgősségi/gyereksürgősségi osztály az integrált háziorvosi ügyelettel, egy kisebb
létszámú sebészeti és belgyógyászati osztály, illetve szülészet. Emellett meg kell
hogy maradjon az ápolási osztály, illetve a különféle rehabilitációkkal foglalkozó
részleg is. Még ebben az évben leszállításra kerül egy 250 millió forintos
eszközpályázat, melynek kis része konyhai eszköz, a zöme pedig a gyógyítással
kapcsolatos. Mindennek természetesen a feltétele a humán erőforrás. A szándék
komoly, meglátjuk mi valósul meg belőle.
A zöld számmal és az e-mail címmel egyet értek.
A Móra Ferenc utca felújítását magam is fontosnak tartom.

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

K.m.f.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző
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