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Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 19-én 

tartandó nyilvános üléséről. 

 

 

Jelen vannak: Dr. Sütő László polgármester 

 Dr. Dénes Zsolt 

 Dr. Ledniczki István  

 Hódos Árpád 

 Kőrösi András 

 Kissné Molnár Ágnes  

 Markhard József 

 Kis-Dörnyei László (6. napirendtől) 

 Hosszú András (1. napirendtől) 

 Majer István képviselő-testületi tagok 

Távolmaradását 

előre bejelentette 

 

Buna Péter Tamás, képviselő-testületi tag 

Meghívottak: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

 Pápainé dr. Káplár Orsolya, mb. aljegyző, szervezési és 

igazgatási irodavezető 

 Nagyné Gelencsér Éva, műszaki és városüzemeltetési irodavezető 

 Bereczk Balázs, kistérségi irodavezető 

 Zajcsuk Lajos, pénzügyi irodavezető 

 Nagy Ágnes közművelődési referens 

 Szaka Zsolt a GAMESZ Szervezet vezetője 

 Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond 

Szakközépiskola és Szakiskola képviselői 

 Marcali Szakképző Iskola képviselője 

 Gyék 2000 Kft. képviselője 

 Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. képviselője 

 Győri Melinda jegyzőkönyvvezető 

 

Dr. Sütő László polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az 

ülés határozatképes, mert a 11 fő képviselő-testületi tagból 8 fő jelen van. 

 

A mai ülésre 13 előterjesztés került megküldésre. Javaslom, hogy a 9. számú 

előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület. 

A napirendekre vonatkozóan van-e javaslat? 
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Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Szeretném, ha beszélnénk a Gimnázium igazgatói pályázat elbírálásával kapcsolatban a 

testületi ülés pontos időpontjáról, tekintettel a nyári szabadságolásokra. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A napirendek tárgyalását követően bármiről beszélhetünk. 

Kérem, szavazzunk, egyetért-e a napirendekre vonatkozó javaslattal a testület? 

 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a 

napirendek megtárgyalására vonatkozó javaslatot. 

 

 

Ezt követően a Képviselő-testület a következő napirendet tárgyalja: 

 

1. A Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervének jóváhagyása 

2. Hegyi utak karbantartásának ütemezése 

3. Marcali Városi Kórház-Rendelőintézet térítési díj szabályzatának módosítása 

4. Belső ellenőrzési jelentés a GYÉK 2000 Kft-ről 

5. Tájékoztató az általános iskolai beíratások tapasztalatairól 

6. A város két szakközép- és szakiskolájának összevonásával kapcsolatos döntés 

megerősítése 

7. A Bernáth-ház további működtetéséről szóló előterjesztés megtárgyalása 

8. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (XI. 26.) 

számú rendelet módosítása 

9. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről 

10. Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-

2013. – „A múlt ösvényein át a közös útra” c. projekt indítása 

11. A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 15.) számú rendelet módosítása 

12. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, 

a közterületek tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX. 14.) számú rendelet módosítása 

13. Interpellációk, bejelentések 
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1. A Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervének jóváhagyása 

 
Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Hozzászólás 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

A frakció terjedelmes javaslatot tett a napirenddel kapcsolatban, amelyet az előterjesztő 

többé-kevésbé figyelembe vett. Néhány javaslat nem került be a munkatervbe. Javasoltuk 

a romahelyzet megvitatását. Frakciónk úgy gondolja, hogy célszerűbb a következő 

félévben tárgyalni ezt a napirendet, tekintettel az uniós és a hazai szabályozás alakulására. 

A térfigyelő kamera rendszerről szóló előterjesztést nem szükséges önálló napirendként 

szerepeltetni, de jó lenne, ha tárgyalnánk ebben a félévben. Bizottsági ülésen is felmerült, 

hogy a bevezető utakon rendszámfelismerő rendszert kellene kiépíteni. Azért lenne jó a 

napirendet a következő félévben tárgyalni, mert költségvetési vonzata is lehet és ennek 

megfelelően tudnánk dönteni februárban. 

A közétkeztetésről többször tárgyaltunk, átvilágítás is történt. Célszerűnek tartanám, ha a 

költségvetés elfogadása előtt tárgyalnánk az előterjesztést. 

A kitüntetéseket szabályozó rendelet módosításáról tárgyaltunk jegyző asszonnyal. 

Lehetőség lenne a módosításra, ezért kérem, hogy ütemezzük be az év végére, hiszen csak 

apróbb változtatásokról lenne szó. 

A képviselők jelzést kaptak a lakosságtól, hogy több – külföldi – magántulajdonban lévő 

lakóház vált életveszélyessé, részben az időjárás, részben rongálás miatt. Indokolt lenne 

ezzel kapcsolatban felmérést végezni, és megvizsgálni a lehetőségeket. 

Javasolom, hogy a 15., 14., 13. és 10. számú javaslatunk kerüljön be a munkatervbe. Az 

időpontra vonatkozóan nem teszek javaslatot, de jó lenne erre a félévre ütemezni. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Megállapítom, hogy Hosszú András megérkezett, így a testületi tagok száma 9 fő. 

A javaslat 2. pontja a döntéseink hatását vizsgálja. Úgy gondolom, hogy ez az egyik 

legfontosabb pont, ezért is javaslom a júniusi ülés napirendjei közé felvenni. Ezért nem 

szerepel a következő félévre vonatkozó munkatervben. Célszerű valamennyi intézmény 

esetében megvizsgálni, hogy az ígéretek és a tényleges teljesítmény hogyan viszonyul 

egymáshoz. 

A romahelyzettel kapcsolatban egyetértek azzal, hogy ebben a félévben ne tárgyaljuk. A 

konkrét időpont az uniós álláspont kialakításától is függ. 

A térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatban elmondottakkal egyetértek, de ne fő 

napirendként tárgyaljuk. A városban elindult egy kezdeményezés, amely szerint bizonyos 

utcák csatlakoznának a meglévő rendszerhez. Ennek ki kell dolgozni a feltételrendszerét. 

Bármelyik alkalommal tárgyalható, de nem tartom fő napirendnek. 

A közétkeztetésre vonatkozó javaslattal egyetértek. Folyamatban van a vizsgálat, amikor 

tárgyalhatóvá válik, nem fő napirendként tárgyalná a testület. 
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A kitüntetésekről szóló rendelet szintén tárgyalható, de most nem mondanék rá konkrét 

időpontot. 

A lakóházak bontására vonatkozó előterjesztés esetében javaslom, hogy a bizottság 

tárgyalja meg, mert ez egyértelműen hatósági feladat. Nem a testület rendeli el egy épület 

bontását. 

 

Hódos Árpád, képviselő 

A kórház kastélyépületével kapcsolatban javaslom, hogy készüljön előterjesztés a 

jelenlegi állapot javítására, vagy legalább az állagmegóvásra vonatkozóan. Ha nem is 

különálló napirendként, de mindenképpen szükséges beszélnünk erről. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A bizottsági szakban tárgyalható, de véleményem szerint célszerű megvárni az 

önkormányzati törvény elfogadását. 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Polgármester úr kiegészítő javaslatait elfogadhatónak tartom. A második javaslat esetében 

emlékeim szerint pont én kértem, hogy ne toljuk át a második félévre az intézmények 

reorganizációval kapcsolatos beszámolását, ezért magától értetődőnek tartottam a júniusi 

beszámolót és szeretném, ha ez decemberben is megtörténne. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Azért nem javasoltam a második félévre a beszámolót, mert az 1-3. negyedévi 

beszámolóban egyszer át fogjuk tekinteni az intézmények működését. 

Aki az előterjesztést a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja, kérem, szavazzon. 

 

 

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

 

78/2011. (V. 19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. II. félévi munkatervére 

vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és elfogadja azzal, hogy a térfigyelő 

kamerarendszerrel, a közétkeztetéssel és a kitüntetésekről szóló rendelettel kapcsolatos 

előterjesztés a félév folyamán megtárgyalásra kerül. 

 

Felelős: dr. Sütő László, polgármester (a közlésért) 

Határidő: folyamatos 
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2. Hegyi utak karbantartásának ütemezése 

 
Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Hozzászólás 

 

Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta. A napirend tárgyalása során sok jó 

ötlet hangzott el. A feladat az önkormányzathoz tartozik, de a működtetéshez a GAMESZ 

Szervezetnek, a mezőőröknek és a tulajdonosoknak is hozzá kell járulnia. A bizottsági 

ülésen felmerült a felelősség kérdése. Körülbelül 128 km hegyi út karbantartásáról van 

szó. Amennyiben a mezőőrök azt tapasztalják, hogy a nagyobb járművek tulajdonosai 

nem teszik rendbe az utat maguk után, jelentsék be a hivatalnál. Az önkormányzat hiába 

teszi rendbe az utat, ha egy kiadós  esőzés után valaki nagyobb járművel hajt rá. 

Az építési törmelékkel kapcsolatban érkezett egy javaslat, amely szerint a GAMESZ 

Szervezetnél leadható lenne. Kérem a lakosságot, hogy a bizonytalan eredetű építési 

törmeléket ne töltsék a hegyi utakba. 

 

Kőrösi András, képviselő 

Nincs rálátásom a teljes úthálózatra, de egy részét folyamatosan használom. Úgy 

gondolom, jogos igény a hegyi utakat használó marcali lakosoktól, hogy az utak járhatóak 

legyenek. Ez attól függetlenül fontos, hogy pályázati lehetőség híján a GAMESZ a 

kétszeri fenntartási kötelezettségét nem tudja teljesíteni. A járhatatlan útszakaszokat a 

pénzügyi lehetőségeihez mérten javítja. 

Sokan fordulnak hozzám, jelezve a problémákat. A GAMESZ Szervezet vezetőjével 

eddig minden alkalommal találtunk megoldást. 

Amikor a földmunkagéppel végig mennek az úton, szükség volna a csapadékvíz elvezetés 

biztosítására, mert e nélkül árkok alakulnak ki az, amelyeket eltüntetni nagyon nehéz. 

Jelezni szeretném, hogy a közfoglalkoztatottak munkavégzése felháborítja az arra járókat. 

Örvendetes a hegyközség törekvése, amely szerint anyagi lehetőségeikhez mérten tesznek 

a hegyi utak karbantartásáért. Legutóbb az Ősz utca végén lévő utat töltötték fel 

törmelékkel. Támogatom Varga László javaslatát, hogy a GAMESZ Szervezeten 

keresztül felhasználhatóvá tennék az építési törmeléket. 

Egyetértek az ütemezéssel. 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Egyetértek azzal, hogy nem csak a karbantartásról van szó, hanem a hosszú távú 

állagmegóvásról is. Javaslom, hogy küldjünk egy udvarias felszólító levelet azoknak a 

vállalkozóknak, akik nehézgépeket használnak és ezeket az utakat igénybe veszik. Nekik 

karbantartási kötelezettségük van. Amennyiben megrongálják az utat, jogszabály szerint 

is helyre kell állítani. 
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Dr. Sütő László, polgármester 

Az első ütem az összes út 10 %-át érinti. Vannak olyan utak, amelyeket alig használnak, 

másokat pedig sűrűbben. Vannak jobb állapotú utak is, amelyekre most nem kell költeni. 

Összességében 2 km az a szakasz, ahol törmelékkel, 14-15 km pedig, ahol 

földmunkagéppel, gréderezéssel történne a helyreállítás. 

A galamboki út mindkét oldalán ki kellene építeni egy 50 m-es csatlakozást szilárd 

burkolattal, ezt sikerült a felújítási költségek között tervezni. 

Egyetértek az előterjesztésben foglaltakkal és a szóban elhangzottakkal. 

Kérem, fogadjuk el az előterjesztést. 

 

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

 

79/2011. (V. 19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a hegyi utak 

karbantartásának ütemezéséről szóló előterjesztést.  

1. A képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező ütemtervet jóváhagyja, felkéri 

a GAMESZ Szervezetet vezetőjét, hogy a hegyi utak karbantartását az elfogadott 

ütemtervnek megfelelően végezze el. 

 

Felelős: Szaka Zsolt GAMESZ  vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2. A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a nehézgépjárművekkel 

rendelkező zártkerti ingatlantulajdonosok figyelmét hívja fel a földutak állagának 

megóvására, tájékoztassa őket arról, ha az utat tönkre teszik, a helyreállítás a kár 

okozóját terheli. 

 

Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén Jegyző 

Határidő: 2011. június 30. 
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3. Marcali Városi Kórház-Rendelőintézet térítési díj szabályzatának módosítása 

 
Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Hozzászólás 

 

Dr. Dénes Zsolt, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

A krónikus osztály arra hivatott, hogy a kivizsgált, de még orvosi kezelés alatt álló 

betegeket ápolja. Eddig 90 napig 1100 forint volt naponta a térítési díj, a 91. naptól pedig 

1500 forint. A krónikus osztály betegforgalma nagy, zsúfoltság jellemzi. Anyagi okok 

sem motiválják a betegeket és hozzátartozóikat arra, hogy az ápolási osztályra kerüljenek 

a betegek. A MEP egy bizonyos határidőn túl nem finanszírozza az ellátást, ezért egy 

harmadik lépcsőt vezet be a kórház, így a 180. naptól 1800 forint térítést kell majd fizetni 

naponta. Nem csak díjemelésről van szó, hanem ösztönzésről is, hogy azokat a betegeket, 

akik nem szorulnak orvosi kezelésre, más osztályon, vagy más környezetben, ápolási 

otthonokban helyezzék el. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben további hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

 

80/2011. (V. 19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Marcali Városi Önkormányzat 

Kórház-Rendelőintézetének a „Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi 

szolgáltatásokról és díjakról” szóló szabályzatának 5. sz. melléklet 1/b. pontjának alábbi 

módosítását jóváhagyja. 

 

„1./ Krónikus osztály 

a./ ………… 

b./ Ellátási területhez tartozó betegek részére nyújtott  többletszolgáltatás térítési díja 

 az ellátás első (aktív osztályról való áthelyezéskor a 15.) napjától kezdődően 

90 napig      1.100 Ft/nap 

 az ellátás 91. napjától kezdődően  1.500 Ft/nap 

 180. naptól kezdődően   1.800 Ft/nap.” 

 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző (a közlésért) 

Határidő: 2011. június 1. 
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4. Belső ellenőrzési jelentés a GYÉK 2000 Kft-ről 

 
Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A határozati javaslat szerint a testület felkéri a jegyző asszonyt egy intézkedési terv 

elkészítésére, annak végrehajtására és a feltárt hiányosságok megszüntetésére. Egy 

háromoldalú tárgyalássorozat indul el így az önkormányzat, a szolgáltató és az igénybe 

vevő intézmények között.  

 

Hozzászólás 

 

Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

A Gyék esetében nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az önkormányzatnak nagyon 

komoly pénzügyi elmaradása van a szolgáltató felé, amely a működését veszélyezteti. 

Az előterjesztést a bizottság támogatta. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben további hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk az előterjesztést illetően. 

 

 

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

 

81/2011. (V. 19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta. 

Az előterjesztéshez melléklet formájában csatolt belső ellenőrzési jelentést elfogadja és 

felhatalmazza a jegyzőt intézkedési terv készítésére, továbbá felkéri, hogy gondoskodjon 

azok határidőben történő végrehajtásáról. 

 

Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén, jegyző 

Határidő: 2011. június 2. 
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5. Tájékoztató az általános iskolai beíratások tapasztalatairól 

 
Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

A két általános iskolában összesen öt osztály indul, 108 gyermeket írattak be. 

Az Oktatási Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

 

82/2011. (V. 19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az általános 

iskolákba történő beiratkozás tapasztalatairól szóló tájékoztatót, és támogatja, hogy a 

2011/2012-es tanévben Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézményében 3 első osztály, míg a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolában 2 első 

osztály induljon. 

Az osztályok szervezését az intézményeknek a jelenlegi dolgozói létszámmal és tárgyi 

feltételekkel kell megoldaniuk. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

6. A város két szakközép- és szakiskolájának összevonásával kapcsolatos döntés 

megerősítése 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

Az előterjesztés azon részéhez fűznék szóbeli kiegészítést, ahol az iskola státusza 

szerepel. Lemaradt az intézmény nevének kezdete: Marcali Városi Önkormányzat. 

Nem kívánok újra belemenni a székhely kérdésébe. Nagyon komoly érveim lennének 

mellette, de az oktatási és az önkormányzati törvény elfogadását követően egyébként is be 

fogja látni mindenki, hogy szükséges lesz megváltoztatni. 

A helyes szervezeti ábra az utoljára megküldött anyagban található, ebben már szerepel a 

felnőttképzési igazgatóhelyettes. A gazdasági vezető alatti leosztást viszont nem értem és 

értelmét sem látom. 

Az előterjesztésnek vannak olyan részei, amelyek szerint pontosan meg kell állapítani az 

oktatandó szakmákat, ezért a testület a következő ülésen is tárgyalni fogja. 
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A határozati javaslatot javaslom kiegészíteni – mert a döntések előtt 40 nappal meg kell 

történnie az egyesítés kimondásának – az alábbiakkal: 

„Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Marcali Város Önkormányzat 

Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolájának igazgatóját az egyesített intézmény 

pedagógiai programjának, helyi tantervének, szervezeti és működési szabályzatának, 

belső szabályzatainak elkészítésére, valamint tegyen eleget a jogszabályok által előírt 

bejelentési kötelezettségének. 

Felelős: Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és 

Szakiskolájának igazgatója 

Határidő: 2011. július 30. bejelentési kötelezettségek teljesítésére 

2011. augusztus 12.  az intézményi dokumentumok elkészítésére” 

 

Megállapítom, hogy Kis-Dörnyei László megérkezett, így a testületi tagok száma 10 fő. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban egy kérdés hangzott el, amelyre dr. Sütő László, 

polgármester az alábbi választ adta: 

 Ahogy az előterjesztésben is szerepel, a beolvadásról szóló döntés kerül ma 

megerősítésre. 

 

Hozzászólás 

 

Kis-Dörnyei László, az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöke 

A bizottság az előterjesztés elfogadását 7 igen szavazattal támogatta. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Kérem, kerüljön rögzítésre a jegyzőkönyvben, hogy április 28-án elfogadta a testület az 

alapító okiratban foglaltakat. A döntést meg kell erősíteni, mert az államháztartásról szóló 

törvény 96. § (1) bekezdése ezt kötelezővé teszi. A szavazásnál kérem ezt figyelembe 

venni. 

Aki egyetért a két iskola előterjesztésben leírtak szerinti összevonásával, és a 

székhelyének Szőcsénypusztán történő megállapításával kérem, szavazzon. 

 

 

A képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza: 
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83/2011. (V. 19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Szakképző Iskola 

és Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és 

Szakiskolájának átszervezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a 61/2011. (IV. 

28.) sz. határozatát – miszerint a két intézményt 2011. július 1-től az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§ (2) bekezdése szerinti 

beolvadással egyesíti – megerősíti. 

 

Felelős: dr. Sütő László, polgármester (a közlésért) 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Marcali Város 

Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolájának igazgatóját az 

egyesített intézmény pedagógiai programjának, helyi tantervének, szervezeti és 

működési szabályzatának, belső szabályzatainak elkészítésére, valamint tegyen 

eleget a jogszabályok által előírt bejelentési kötelezettségének. 

 

Felelős: Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és 

Szakiskolájának igazgatója 

Határidő: 

 bejelentési kötelezettségek teljesítésére: 2011. július 30. 

 az intézményi dokumentumok elkészítésére: 2011. augusztus 12. 
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7. A Bernáth-ház további működtetéséről szóló előterjesztés megtárgyalása 

 
Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

Hamarosan átadásra kerül a Kulturális Korzó, így a városnak egy állandó kiállítóhelye 

létesül és az időszaki kiállítások is itt kerülnek megrendezésre. Ennek megfelelően a 

Bernáth-ház múzeummá alakulhat át. Felvettük a kapcsolatot a megyei közgyűlés, 

valamint a megyei múzeum vezetésével, akik lehetőséget látnak arra, hogy a Bernáth 

hagyaték jelentős részét őrzésre átadják az önkormányzatnak. A közgyűlés kéri, hogy – az 

átvett hagyatékrész arányában – évi körülbelül 500 ezer forintot, amelyet az örökösök 

részére ki kell fizetni, vállalja át az önkormányzat. 

 

Hozzászólás 

 

Kis-Dörnyei László, az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnök 

A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kérem, szavazzon. 

 

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

 

84/2011. (V. 19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 

jelenlegi Bernáth-ház jövőjére vonatkozó előterjesztést. Felkéri a polgármestert, hogy 

tegyen lépéseket az emlékhellyé nyilvánítási eljárás elindítása érdekében, valamint 

folytassa a megkezdett tárgyalásokat a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságával a 

felajánlott Bernáth-képeknek városunkba kerüléséről – kölcsönzéses, letéti szerződéses 

formában, az örökösöknek járó életjáradék megfelelő arányú finanszírozásával. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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8. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (XI. 26.) 

számú rendelet módosítása 

 
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

 

Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző szóbeli kiegészítése 

A bizottsági ülésen szóban elmondtam a módosító indítványomat, amelyet megismétlek, 

mert a kiküldött előterjesztés még nem tartalmazza. Javaslom a módosító rendelet 7. § (2) 

bekezdés azon pontját változtatni, amely az szmsz-ről szóló rendelet 8. § (4) 

bekezdésének f) pontját hatályon kívül helyezi. Javaslom, hogy a 8. § (4) bekezdésének f) 

pontját módosítsuk, így a módosító rendelet szövege átszámozásra kerül, és ez a 

módosítás lenne az 1. §, a következők pedig értelem szerint változnának. 

Az SzMSz 8. § (4) bekezdése arról rendelkezik, hogy milyen önként vállalt feladatai 

vannak az önkormányzatnak. Az f) pont a helyi közszolgálati műsorszolgáltató televízió 

működéséről rendelkezik. Ehelyett javaslom az alábbi szöveget: „…Marcali város 

közigazgatási területét érintően közérdekű események, információk 

médiaszolgáltatásáról”. 

A 2010. évi médiaszolgáltatásról szóló törvény a televíziós műsorszolgáltatásnak azt a 

formáját, amelyről a testület döntött, egyértelműen médiaszolgáltatás címszó alá sorolja. 

 

 

Hozzászólás 

 

Dr. Ledniczki István, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

A bizottság a kiegészítéssel együtt tárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag támogatta 

annak elfogadását. 

A bizottsági ülésen ennyire precízen nem volt megfogalmazva az indítvány, de a jegyző 

asszony felhívta a figyelmünket a módosításra. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal megalkotta az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (XI. 26.) sz. 

rendeletet módosító 23/2011. (V. 20.) számú rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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9. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről 

 
Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

1. ponthoz 

Április 28-án részt vettem Kaposváron a Somogy Megyei Védelmi Bizottság ülésén. 

Elsősorban azon szervezetek munkájáról volt szó, amelyek közszolgáltatást végeznek. A 

téma az esetleges katasztrófa elhárítására való felkészülés volt. 

3. és 8. ponthoz 

Két céggel, a Marylla és a Ziehl-Abegg Kft.-vel folytattam tárgyalást, amelyek sikeresek 

voltak. A Marylla Kft. kapacitásbővítést tervez, amely létszámbővítést is jelent, a Zieh-

Abegg pedig ismét egy nagyobb fejlesztésbe kezd, egy újabb, 4600 m
2
-es csarnok fog 

megépülni, amely további 100 fő foglalkoztatását teszi lehetővé. 

6. ponthoz 

Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Tatán tartotta ülését. Vendégünk 

volt Tállai András és dr. Rétvári Bence államtitkár urak. Az ülésen az önkormányzati 

törvény várható módosításairól esett szó. A folytatás jövő héten kedden várható, akkor 

történik egyeztetés a kisvárosok képviselői és a minisztérium között. 

Kérem, szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal a két testületi ülés 

között végzett tisztségviselői tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

 

10. Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 

2007-2013. – „A múlt ösvényein át a közös útra” c. projekt indítása 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

A pályázat eredményeképpen 11-12 millió forintos fejlesztés történik a Park utcai 

Óvodában, amelyhez 500 ezer forint körüli önkormányzati támogatás szükséges. 

 

Hozzászólás 

 

Kis-Dörnyei László, az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöke 

A bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását. 



8544/2/2011. 

 15 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

 

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

 

85/2011. (V. 19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyarország–

Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 második 

pályázati kiírásában támogatást nyert „A múlt ösvényein át a közös útra” című projekt 

támogatási szerződéskötésének folyamatát, és megerősítve korábbi döntését, jóváhagyja a 

2011. június 1-jével történő projekt-indítást. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

11. A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 15.) számú rendelet 

módosítása 

 
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

A temetőben új urnahelyek kerültek kihelyezésre, ennek a díjtétele került beépítésre a 

rendeletbe. Az urnahelyek ára 16 ezer forint, amely a bekerülési költség 50 %-a. 

 

Hozzászólás 

 

Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

A testületi ülés előtt együttes ülést tartott a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi, 

valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság. A bizottságok elfogadásra javasolják a 

rendeletmódosítást. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal megalkotta a 

temetőkről és temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 15.) sz. rendeletet módosító 24/2011. (V. 

20.) számú rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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12. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX. 14.) számú 

rendelet módosítása 

 

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

A közszolgáltató jelezte, hogy a kötendő szerződést nem mindenki küldte vissza, ezért 

szüksége van a szolgáltatást igénybe vevők adataira.  

 

Hozzászólás 

 

Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

Az együttes ülésen a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és támogatják a rendelet 

módosítását. 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy csak olyan adatokat ad ki az önkormányzat, amelyet a 

szolgáltató egyébként is kért volna. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal megalkotta 

települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a 

közterületek tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX. 14.) sz. rendeletet módosító 25/2011. 

(V. 20.) számú rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

13. Interpellációk, bejelentések 

 

Kissné Molnár Ágnes, képviselő 

Továbbra is úgy gondolom, hogy a Széchenyi utcában lévő járda rossz állapotban van és 

nem hasonlítható össze a Gorkij utcában található járdával. 

A Szegedi utcában a régi piac épületével kezdeni kellene valamit. Fel kellene szólítani a 

tulajdonost, hogy azt a romos épületet tegye rendbe. Nem helyénvaló, hogy a város 

közepén, egy értékes telken ilyen épület áll. 
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Markhard József, képviselő 

Az szakközépiskolák integrációja miatt célszerű lenne kiírni az intézményvezetői 

beosztásra vonatkozó pályázatot. 

Javaslom a pályázat kiírását a jogszabályban meghatározott tartalommal. 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Előző testületi ülésen is jeleztem, hogy nem volt zökkenőmentes a Városi Televízió 

megszüntetése és nem volt megfelelően publikált a váltás. 

Horvátkúton jelezték, hogy nincs televíziós sugárzás. A szolgáltatóval nem beszéltem, de 

állítólag leszerelték az átjátszót. Kérem a szolgáltatót, hogy pótolja ezt a hiányosságot. 

 

Hódos Árpád, képviselő 

Az Európa Parkban lévő szökőkutak rossz állapotban vannak. A filagóriáknál a fa több 

helyen is szétnyomta a betont és ez balesetveszélyes. A nagy szökőkútnál a lábazat kezd 

kidőlni. Kérem, hogy az illetékesek intézkedjenek ebben az ügyben. 

A Műszaki Iroda segítségével sikerült eleget tenni annak az igénynek, hogy 

kutyafuttatónak megfelelő helyet találjunk a városban. Kérem a képviselő-testület 

támogatását, hogy a vízmű területén, a Rózsa utcában kialakításra kerülhessen a 

kutyafuttató. 

 

Majer István, képviselő 

Egyre több olyan kisvállalkozó van a városban, akinek az önkormányzat még nem 

fizetett. Becsülendő, hogy a nagy szolgáltatókkal hosszú távú megállapodások jönnek 

létre, de a kisebb vállalkozók részére mielőbb teljesíteni kellene. 

Örömteli hír, hogy a civil szervezetek, az egyházak és az önkormányzat segítségével 

június 6-tól 10-ig a Plébánián, 10-től 16-ig pedig a Kulturális Korzón kiállítás kerül 

megrendezésre a Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények másolatából. 

 

Dr. Sütő László, polgármester válaszai 

 Kezdeném a Gimnáziummal. Az igazgató választását előkészítő bizottság június 

28. napjára hívta össze a tantestületet, ekkor válik ismertté a tantestület véleménye. 

Ezt követően tudjuk összehívni az Oktatási és Közművelődési Bizottságot, majd a 

Képviselő-testületet. 

 A Széchenyi utcai járdát nem kívántam összehasonlítani a Gorkij utcát, csak példát 

hoztam a körzetemből. Bármelyik utca felújítására akkor kerülhet sor, amikor erről 

a testület döntést hoz és a költségvetésbe beépítésre kerül. Mivel a költségvetés 

pillanatnyilag nem tartalmazza, így sem a jegyzőnek, sem nekem, sem az 

apparátusnak nincs lehetősége a felújításra. Ha ingatlanértékesítés történik, akkor a 

költségvetésbe beépítésre kerül majd. 

 A régi piacnál lévő épülettel kapcsolatban több alkalommal megtörtént a 

felszólítás. A tulajdonos cég felszámolás alatt áll, a felszámolást követően tudunk 

érdemben tárgyalást lefolytatni. 
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 Az összevont intézmény igazgatói pályázat kiírásának nem látom értelmét, mert a 

testület a beolvadás mellett döntött, a szőcsényi intézmény iskolaigazgatói 

pályázata pedig már kiírásra került. Csak időt veszítenénk, ha visszavonnánk. 

 Hódos képviselőtársam bejelentését meg fogjuk vizsgálni. Véleményem szerint az 

átadás óta eltelt öt év, így garancia már nincs a javításra. 

 A kutyafuttató létesítésével és helyszínével egyetértek. 

 A tartozások kifizetését lehetőségeinkhez mérten ütemezzük, de június második 

fele előtt nem látom realitását. 

 Érthetetlen, hogy miért nincs Horvátkúton televízió műsor, felvesszük a 

kapcsolatot a szolgáltatóval. 

 A Majer képviselőtársam által elmondottakat csak megerősíteni tudom. 

 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Tiszteletteljesen kérem, hogy a Gimnázium igazgatói pályázatával kapcsolatban még 

júniusban kerüljön testületi ülés megtartásra. Nem hiszem, hogy ennek akadálya lenne. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Az összehívásnak van akadálya, éppen ezért nem fogom összehívni júniusban a testületet. 

Minden jogszabályi előírást be kívánok tartani. 

 

 

 

 

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Sütő László     Bödőné dr. Molnár Irén 

polgármester jegyző 

 


