
JJ  EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ  KK  ÖÖ  NN  YY  VV  

 

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron 

kívüli 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 

 Dr. Mészáros Géza 

Mozsárné Kutor Veronika 

Hosszú András 

Varga Zoltán, képviselő-testületi tagok 

 

Bejelentéssel távol van: 

 

 

Meghívottak: 

 

Dr. Horváth László 

Kissné Molnár Ágnes, képviselő-testületi tagok 

 

 

Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

Bereczk Balázs, alpolgármester 

Nagyné Gelencsér Éva, műszaki és városüzemeletetési irodavezető 

Zajcsuk Lajos, pénzügyi irodavezető 

Dr. Steiner Györgyi, szervezési irodavezető 

Vágó Zoltán, Marcali Portál 

Bőszné Kiss Katalin, Marcali Média Központ 

Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető 

 

Dr. Sütő László köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 

a 11 fő képviselő-testületi tagból 9 fő jelen van, Dr. Horváth László és Kissné Molnár 

Ágnes képviselők előre jelezték távolmaradásukat. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Köszönöm mindenkinek, hogy el tudott jönni erre a rendkívüli ülésre. A mai ülésre két 

napirend került kiküldésre. Van-e a napirendekre vonatkozóan más javaslat? Amennyiben 

nincs, kérem szavazzunk. 

 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú - 9 igen - szavazattal a napirendi 

javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 

 

96/2015. (V.06.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. május 6-i soron kívüli 

képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
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1.) Előterjesztés pályázat benyújtásáról a szociális nyári gyermekétkeztetés 2015. évi 

támogatására  

 Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

2.) Előterjesztés A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt 

pályázat benyújtásáról 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

3.) Egyebek 
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1.) Előterjesztés pályázat benyújtásáról a szociális nyári gyermekétkeztetés 2015. évi 

támogatására  

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

A pályázat a múlt héten csütörtökön került kiírásra, benyújtási határideje pedig holnap lesz. 

Az előző évekhez hasonlóan javaslom, hogy nyújtsunk be pályázatot a nyári 

gyermekétkeztetés támogatására. 

A kiküldött anyag határozati javaslatát annyival egészíteném ki, hogy a képviselő-testület 

hatalmazzon fel a pályázat benyújtására, illetve kötelezettséget vállal az önrész 

biztosítására. 

 

Kérdés 

 

Mozsárné Kutor Veronkia, képviselő 

A 103 fő az már a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők 30%-a? 

 

Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

Igen, de kiegészíteném azzal, hogy a tavalyi évben 46-47 fő vette igénybe a nyári 

étkeztetést, a gyermekvédelmis kolléganők folyamatosan végzik a felmérést, de sajnos rövid 

a határidő és az érettségi szünet is közbejött. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Ezek lennének a változások, amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, hogy a 

szóbeli kiegészítéssel együtt szavazzunk a napirendről. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú - 9 igen - szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

97/2015. (V.06.) számú képviselő-testületi határozat 

 

1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta 

és úgy határoz, hogy Marcali Város Önkormányzata a szociális nyári 

gyermekétkeztetésre kiírt pályázatban foglalt feltételek ismeretében a nyári 

gyermekétkeztetésre pályázatot nyújt be - legfeljebb - a pályázat benyújtása 

időpontjában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú 

gyermekek 30%- a részére.  

 

2. A Képviselő- testület vállalja, hogy a pályázat támogatottságának függvényében a 

teljes bekerüléshez szükséges önerőt a települési támogatás 2015. évi 

költségvetésben meghatározott kerete, illetve a többlet adóbevétel terhére biztosítja.  

 

3. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap, illetve a 

pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok aláírására, amely a saját forrás 

rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot is magában foglalja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr Sütő László polgármester 
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2. Előterjesztés A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt 

pályázat benyújtásáról 

 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Szintén múlt héten csütörtökön került kiírásra a pályázat, ennek a beadási határideje május 

vége. Olyan gyermekétkeztetési feladatot ellátó hely fejlesztésére, felújítására lehet 

pályázni, ami az önkormányzat tulajdonában van és ő látja el a gyermekétkeztetéssel 

kapcsolatos szolgáltatást is. A határozati javaslatot itt is kiegészíteném az előző napirendnél 

már említett felhatalmazásokkal.  

A későbbiekben feltehetően lesznek olyan pályázatok is ahol akkor lehet majd pályázni, ha 

a feladat-ellátási hely külső tulajdonban van vagy a szolgáltatást külső szolgáltató végzi. 

Összesen egymilliárd forint van erre a pályázatra elkülönítve, reményeink szerint még sok-

sok évig a gimnázium konyháján fogunk főzni az óvodások számára, így ennek a 

felújítására adnánk be a pályázatot. 

 

Kérdés 

 

Hosszú András, képviselő 

Van-e arról valami pontos ismeretünk, hogy hosszú távra itt marad nálunk az intézmény és 

nem viszik el például megyei fenntartásba. Van-e valami kötelezvény? Érdemes-e erre 

ennyit költenünk, biztos, hogy miénk marad-e az intézmény? 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Jelenlegi tudomásunk szerint az óvodák még nagyon sokáig nálunk maradnak, a kockázat, 

amit vállalunk az 4,5 millió forint, hiszen 15%-os önerő szükséges. 

 

Bereczk Balázs, alpolgármester 

Itt a közétkeztetésről van szó, aminek nincs köze ahhoz, hogy jelenleg a gimnázium 

épületében oldjuk meg. Az óvodások, általános iskolások és a középiskolások számára is ez 

önkormányzati feladat, amit nem gondolom, hogy el kívánnak venni tőlünk. 

 

Hosszú András, képviselő 

Én inkább az épületrészre gondoltam, hogy felújítjuk és esetleg valaki majd elveszi tőlünk. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, hogy itt is a szóbeli kiegészítéssel 

együtt szavazzunk a napirendről. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú - 9 igen - szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 
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98/2015. (V.06.) számú képviselő-testületi határozat 
 

A Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett „a gyermekétkeztetés feltételeit javító 

fejlesztések támogatására” kiírt felhívásra pályázatot nyújt be. 

A megvalósítás helyszíne: Marcali, Petőfi u. 16. A fejlesztés tervezett nettó összköltsége 

30.000.000 Ft, mely összegből a beruházás költsége nettó 20.000.000,- Ft, az 

eszközbeszerzésre fordított összeg nettó 10.000.000,- Ft. 

A megvalósításhoz szükséges 15% saját forrás összegét – 4.500.000,- Ft – az önkormányzat 

a 2015. évi költségvetésében biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat Alpolgármesterét, hogy a pénzügyi 

forrás biztosítása érdekében „a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatására” kiírt pályázati felhívásra nettó 30.000.000,- Ft összegű pályázatot nyújtson 

be. 

 

Felelős: Bereczk Balázs, alpolgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

3. Egyebek 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Két dologról szeretném tájékoztatni a jelenlevőket: 

 

I. 

A képviselő-testület ülését egy héttel később tartanánk meg, ma kaptam egy értesítést, hogy 

az Országos Településüzemeltetési Tanács május 21-én délután ülésezne, ennek tagja 

vagyok, így amennyiben senkit nem zavarna a képviselő-testületi ülés időpontját május 28-

ra tennénk át. 

 

II. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Philippné Kozári Emese a hétfői napon 

lemondott külsős bizottsági tagságáról, így a FIDESZ-KDNP csoportnak van rá lehetősége, 

hogy új tagot delegáljon, ez a mai napon meg is történt. A Humán, Köznevelési, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság új külsős tagjának Majer Istvánt kívánják delegálni, a 

képviselő-testület következő ülésén magam is ezt fogom javasolni. 

 

 

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

     Dr. Sütő László     Bödőné dr. Molnár Irén  

                  polgármester                jegyző   


