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 Markhard József 
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 Kissné Molnár Ágnes 
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Bejelentéssel 

távol maradt: 

 

Majer István 

 Dr. Dénes Zsolt képviselő-testületi tagok 

Meghívottak: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

 Zajcsuk Lajos, pénzügyi irodavezető 

 Nagyné Gelencsér Éva, műszaki és városüzemeltetési irodavezető 

 Bereczk Balázs, kistérségi irodavezető 

 Nagy Ágnes, közművelődési referens 

 Szaka Zsolt, a GAMESZ Szervezet vezetője 

 Czimmerman Árpád, a Marcali Városi Fürdő igazgatója 

 Kiss László, az MVSZSE elnöke 

 Győri Melinda jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

ülés határozatképes, mert a 11 fő képviselő-testületi tagból 9 fő jelen van. 

A mai ülésen a napirendeket a megküldött előterjesztések alapján tárgyaljuk. Javaslom, 

hogy a 16. számú, a Városi Fürdő használatában lévő ingatlan átminősítésére vonatkozó 

előterjeszést zárt ülésen tárgyalja a testület. A napirendekre vonatkozóan van-e további 

javaslat? Amennyiben nincs, kérem, fogadjuk el a napirendeket. 

 

 

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

napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot. 
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Ezt követően a Képviselő-testület a következő napirendeket tárgyalja: 
 

 

1. Tájékoztató a sport klubok helyzetéről 

2. Beszámoló a Marcali Városi Fürdő 2011. évi működésének tapasztalatiról 

3. A foglalkoztatás helyzete, az önkormányzat szerepe az új munkahelyek létesítésében 

4. A térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztése 

5. /A A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező 

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

önkormányzati rendelet módosítása 

5./B Folyékony hulladék közszolgáltatásra pályázat kiírása 

6. Választókerületi alap felhasználása 

7. A Marcali Mentők Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

8. A lakáscélú támogatási formákról szóló 18/2003. (X. 17.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

9. A családi események során alkalmazandó szolgáltatási díjakról szóló 15/2011. (II. 25) 

önkormányzati rendelet módosítása 

10. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

11. Jelentés interpelláció intézéséről 

12. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről 

13. A Széchenyi utcai temetőben parcellaterv készítése 

14. Az Anyákért-Nőkért 2001. Közalapítvány tisztségviselőinek választása és az alapító 

okirat módosítása 

15. Marcali közterületein és az önkormányzati intézmények területén lévő épületeken 

emléktábla elhelyezése 

16. Interpellációk, bejelentések 
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1. Tájékoztató a sport klubok helyzetéről 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

Külön hangsúlyozom, hogy tájékoztatóként tárgyaljuk az előterjesztést. Amikor a testület 

a munkaterv elfogadáskor ezt a napirendet megszavazta, akkor azt gondoltuk, hogy 

ilyenkor már az adótörvények változása kapcsán látni fogjuk, hogy az úgynevezett 

látványsportokban milyen térítést kaphatnak az egyesületeink. A kérdés a mai napig nem 

rendeződött, ezért az idei év a jelenlegi finanszírozási rendben fog eltelni. 

Javaslom ezért, hogy az előterjesztés tájékoztató jellegű legyen, azzal a kiegészítéssel, 

hogy a 2012. évi költségvetés elfogadása előtt a finanszírozási részt a testület önálló 

napirend keretében tárgyalná. 

 

Hozzászólás 

 

Hosszú András, az Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 

A társasági adóról szóló rendelkezések hiányában a sport bizottság is azt javasolta, hogy 

az előterjesztést kezelje tájékoztatóként a testület, egyúttal elfogadásra is javasolta. 

A gazdasági bizottsági ülésen is tájékoztatóként került az előterjesztés elfogadásra. 

 

Kőrösi András, képviselő 

A tájékoztató átfogó képet nyújt a város sportéletéről, függetlenül attól, hogy négy 

egyesület beszámolója nem szerepel benne. 

Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy a takarékossági intézkedések miatt 10 millió forinttal 

csökkent a sport támogatása. A csökkentés aránya 25 % körüli. Így kerülhetett arra sor, 

hogy több egyesületünk méltatlan helyzetbe került. A karate-, az úszó-, valamint a tenisz 

szakosztályra, továbbá a kerékpáros egyesületre és Roncsderby Teamre gondolok. 

Egyetértek a beszámoló azon megállapításával, amely szerint a sportolóink az előző évi 

eredményeiket megismételték. Mindez elmondható a kézilabdában, kosárlabdában, 

sakkban és teniszben jeleskedőkről is. 

Kerékpárosaink három országos dobogós helyet tudhatnak magukénak. 

A Roncsderby Team az idei évben ismét csapatbajnokságot nyert. 

Diáksportban a Mikszáth Iskola atlétikai csapata kislabda hajításban diákolimpiai bajnok 

lett. 

Elmondhatjuk azt is, hogy komoly utánpótlásbázissal is rendelkezünk. 

A sportegyesületek elkészítették a 2011-2012. évre vonatkozó fejlesztési koncepciót is. A 

társasági adókedvezmény minőségi változást hozhat ezen a téren. 
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Kis-Dörnyei László, alpolgármester 

Egyetértek a bizottsági és a testületi ülésen elhangzottakkal, azonban a sikerek mellett 

felhívom a figyelmet, hogy a finanszírozás késésben van. Köszönöm az elért 

eredményeket azoknak az edzőknek, akik végig versenyeztették a csapatokat, holott a 

finanszírozás ezt nem tette volna lehetővé. Remélem, hamar megoldást találunk erre a 

problémára a társasági adókedvezmény által. 

 

Dr. Sütő László, polgármester összefoglalója 

Úgy gondolom, hogy a hozzászólások még teljesebbé tették az előterjesztést. 

Nagy várakozással tekintünk a társasági adókedvezményre, hogy ez ténylegesen mekkora 

összeget jelenthet a város sportja számára. 

Valóban nagy elvonás történt a sport tekintetében, de a létesítményeket továbbra is 

fenntartja a város, ez pedig legalább 60 millió forint, így pedig 10 % az elvonás mértéke, 

ha pedig az uszodát is figyelembe vesszük, akkor még kevesebb. 

Aki a tájékoztatót elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a 2012. évi költségvetés 

tárgyalása előtt a pénzügyi részekre visszatérünk, kérem, szavazzon. 

 

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

 

 

142/2011. (X. 20.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportegyesületek helyzetéről 

szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. Megállapítja, hogy a város sportja a 

sportkoncepcióban megfogalmazottaknak megfelelően, a város teherbíró képességét szem 

előtt tartva működik. Létesítmények tekintetében a későbbi növekvő létszám 

edzéslehetőségének megteremtéséhez elengedhetetlen egy új tornaterem építése a 

Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolában. A sportegyesületek célja továbbra is a 

szinten-tartás, és stabil utánpótlásbázis kiépítése a felmenő rendszerű sportágakban, 

valamint a szabadidősportok népszerűsítése a lakosság körében. 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a sportegyesületek finanszírozásáról a 2012. évi 

költségvetés elfogadását megelőzően tárgyal. 

 

Felelős: dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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2. Beszámoló a Marcali Városi Fürdő 2011. évi működésének tapasztalatiról 

 

Előadó: Czimmerman Árpád, igazgató 

 

Czimmerman Árpád, igazgató szóbeli kiegészítése 

Az Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottság múlt heti ülésén azt a feladatot kaptam, 

hogy az elképzeléseinket számadatokkal is támasszam alá. 

Gyógyfürdővé kívánjuk minősíttetni a Marcali Városi Fürdőt. Ehhez meg kell 

teremtenünk a gyógyászati szolgáltatások lehetőségét, hogy az OEP-pel szerződést 

tudjunk kötni. 

Az elképzelések között szerepel az alsó szinten lévő öltöző átalakítása. Fél éve, a 

költségvetés tárgyalásakor még a felső szint átalakításáról volt szó, de újragondolva ezt a 

tervet, nem alkalmas a felső szint a gyógyászati tevékenységeknek megfelelő átalakításra. 

Az alsó szint átalakítását indokolja, hogy az alsó öltöző 1000 szekrényéből maximum 250 

volt eddig használva. A betegeknek is előnyösebb lenne, ha nem kellene annyi lépcsőt 

használniuk. 

A nyári időszakban a pénztár maradna a jelenlegi helyén, a téli időszakban pedig 

beköltözne a jelenlegi bejárat mellé. Az öltözőkabinokat áthelyeznénk, létrehoznánk egy 

vállfás öltözőt, valamint négy gyógyászati tevékenységre alkalmas helyiséget szeretnénk 

kialakítani. Feltétlenül szükséges lesz egy személyzeti öltöző kialakítása is. 

Jelenleg a Fürdőben nincs olyan közösségi hely, ahol 15-20 ember együtt eltölthetné az 

idejét. Az alsó szinten kialakítanánk egy „társalgót”, amely a betegek, vendégek pihenését 

biztosítaná. 

Állandóan problémánk van a kulcsokkal, gyakori, hogy nem kerülnek leadásra. Az új 

rendszerben kifelé jövet a pénztáros mellett kell elhaladniuk a vendégeknek, így a 

gondunk megoldódni látszik. 

A bejárattól jobbra egy kisebb pultot alakítanánk ki, amely a betegek fogadására 

szolgálna. Ez azért lenne előnyös, mert aki csak időpontot egyeztetni jön, annak nem 

kellene a belépni a fürdő területére. Itt tudnánk kiépíteni a kötelezően alkalmazandó 

számítógépes rendszert is. 

Előnyös lenne, ha különválasztanánk a gyermekeket a vendégektől. A felső szintet 

használhatnák a gyerekek, illetve az iskolások és az úszó egyesületek. Ez sokkal kevesebb 

zavart okozna a működésben, mint a jelenlegi állapotban. 

A helyiségek és a vállfás öltöző kialakítása, a kabinsor áthelyezése a meglévő anyagokból 

valósulna meg, a dolgozóink közreműködésével. 

Az épület szigetelése majdnem teljes, úgy gondolom, hogy csak a nyílászárókban lévő 

üvegeket kellene megduplázni. 

Falazási munkálatok lesznek szükségesek a személyzeti öltözőnél és a pénztárnál. A 

szekrényeket innen el kellene távolítani, és így egy 8-10 centiméteres szintkülönbség fog 

keletkezni. Ez körülbelül 150 m
2
 burkolási munkát jelent. Számításaim szerint ezt a részt 

egymillió forintból ki lehetne alakítani a téli időszakban, saját személyzettel. 

Fontos kérdés még a fűtés. A jelenlegi kazánunk alkalmas lenne a fűtéshez való 

csatlakozásra. A 100 kW-os kazánnak most 50 %-os a kihasználtsága. 
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Az épületen belül vannak a fűtéscsövek, a radiátorok elhelyezése a feladat. 

A gyógyászati tevékenység körében a masszázst, tangentoros és elektromos kezelést 

kívánunk megvalósítani. Ezeket egy helyiségben szeretnénk elhelyezni. Kérdéses még a 

szén-dioxid kád beszerzése is. Ezekhez a hideg-meleg vizes kézmosó helyiséget, a 

szennyvízelvezetést, és egyéb technikai feltételeket kell biztosítani, amelyeknek a 

kialakítása – a fűtéssel együtt – 1,5 millió forint lenne. 

A jelenlegi nyári öltözőt egy átjáróval szeretnénk megnyitni a tanuszoda irányába. Ez 

körülbelül 2 millió forintba kerülne. 

Az eszközbeszerzés – ha csak a tangentor-, a szén-dioxid kádat és az elektomos kezelésre 

alkalmas eszközöket vesszük figyelembe – körülbelül 4 millió forintba kerülne. 

Összességében tehát 8,5 millió forintba kerülne az átalakítás. A megvalósítást 

szakaszonként javasolnám megvalósítani. Télen kellene a helyiségeket átalakítani, aztán a 

fűtést kivitelezni, ezt követően pedig az átjárót, végül az eszközbeszerzés következne. 

Kialakíthatnánk egy olyan helyiséget is, amely orvosi rendelőként működhetne, ennek az 

lehetne az előnye, hogy a sportorvos és a reumatológus orvos hetente egy alkalommal 

rendelhetne a fürdőben, és helyben is előírhatnának kezeléseket. 

 

 

Hozzászólás 

 

Hosszú András, az Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 

A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. Gratulálunk igazgató úrnak az elért 

eredményekhez. Augusztusban elértük azt a látogatottsági szintet, amelyet tavaly év 

végéig sikerült csak elérni. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Az előterjesztés egyik része a 2011. évről szólt, a másik pedig a jövőről. 

A látogatói létszám várhatóan meg fogja haladni a 60 ezer főt. Ehhez nem számoltuk 

hozzá az úszni járó iskolásokat. 

A Fürdő szabadidőközpontként is funkcionál, nyáron több sport- és más rendezvénynek 

volt a helyszíne. Ezek elismerésre méltó tények. 

A 200 m
2
-es gyógyvizes medencének nagy szerepe van a növekvő látogatottságban. 

Lényeges, hogy a többi medencét is fűteni tudjuk. 

A létesítmény a város sportéletében egyre fontosabb szerepet tölt be. Működik itt két úszó 

szakosztály. Bízom benne, hogy harmonikusan tudnak együttműködni és hogy 

létszámarányosan tudják együtt használni a létesítményt, hiszen fontos, hogy a gyermekek 

megfelelő vízfelülethez jussanak, megtanuljanak úszni, és persze versenyezzenek is. Ezért 

szerepel az előterjesztésben, hogy hasonlóan a kézilabdásokhoz az úszók is – a 

minősítettek – térítésmentesen jussanak hozzá ehhez a lehetőséghez. Ennek a részleteit a 

későbbiekben tisztázni fogjuk. 

Jónak tartom, ha valaki előre gondolkodik egy intézmény jövőjét illetően. A gyógyászati 

tevékenységgel kapcsolatos kiegészítések ezért is fontosak. Valóban alkalmas a lenti nagy 

tér a kialakítására. Tudomásom szerint jövő csütörtökön szakmai egyeztetés lesz arról, 
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hogy a gyógyturizmushoz köthető létesítményeknél milyen pályázatok kerülnek kiírásra. 

Biztos vagyok benne, hogy lesz olyan, amelynél pályázhatunk és így támogatást 

nyerhetünk. 

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

 

 

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

 

 

143/2011. (X. 20.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Városi Fürdő 2011. évi 

működésének tapasztalatairól és a jövőbeli elképzelésekről szóló beszámolót 

megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

 

 

3. A foglalkoztatás helyzete, az önkormányzat szerepe az új munkahelyek 

létesítésében 
 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

Az előterjesztésben bemutatásra került, hogy jelenleg milyen a város foglalkoztatási 

helyzete kistérségi, megyei és országos szinten. A mutatókat tekintve a város helyzete 

jónak mondható, a somogyi városok többségénél magasabb a foglalkoztatási arány, a 

kistérséghez és a megyéhez képest kirívóan jó az arány és az országos átlagnál is jobb. A 

problémát inkább az alacsony bérek jelentik. 

A jövő is bíztatónak tűnik, hiszen a fejlesztések – a gyógyszálló építése, a Lidl és a Ziehl 

Abegg fejlesztése – jövőre 250-300 új munkahely létesítésére adnak lehetőséget. 

Fontos, hogy a város a közigazgatás átszervezését valószínűleg járási városként fogja 

megélni. Ez azt jelenti, hogy a város az itteni közhivatalok működését a továbbiakban is 

biztosítani tudja. 

Szólni kell arról is, hogy a város viszonylag kevés foglalkoztatás-generáló eszközzel 

rendelkezik. Meg tudja győzni a városvezetés a cégeket, hogy itt fejlesszenek, építsenek. 

Amivel a város igazán élni tud: a körülmények, a megfelelő egészségügyi ellátás, oktatás, 

szakképzés biztosítása. Fontos, hogy a városban olyan kulturális élet és sport legyen, 

amely a szabadidő eltöltését biztosítani tudja. Úgy gondolom, hogy a sportcsarnokkal, az 

uszodával, a kulturális korzóval, a városban működő egyesületek színes palettájával talán 

ennek is meg tudunk felelni. Fontos, hogy a város rendezett legyen, parkjai legyenek, 

normális utakon lehessen közlekedni és megközelíthető legyen. A 68-as út állapotát 

tekintve vannak elmaradásaink, de bízzunk benne, hogy a felújítás hamarosan 
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megtörténik. Összességében mindezek a tényezők adják a feltételeket a foglalkoztatás 

szélesebbé tételéhez. 

 

 

Hozzászólás 

 

Hosszú András, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A testület mindent megtesz annak érdekében, hogy a város kedvező táptalaj legyen a 

vállalkozások számára. Úgy gondolom, hogy a város egészségügyi ellátása és az oktatás 

minden igényt kielégít. 

Fontosnak tartom a gyógyszálló létesülését, mert nem csak munkahelyet teremt, de 

kiegészítő jövedelmet is az esetleges szállásadás és beszállítások által. 

A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Markhard József, képviselő 

A városban közel ötven éves története van a szakképzésnek. Az oktatási intézmények 

mindig hozzájárultak ahhoz, hogy megfelelő szakembereket biztosítson a foglalkoztatók 

számára. Ez a jövőben is így lesz, igyekszünk megfelelni a felmerülő igényeknek. A 

következő évtől például a városba települő kereskedelmi egységekhez kötődően 

kereskedő szakképesítés megszerzésére nyílik majd lehetőség. Jelenleg is kiemelkedően 

jó az együttműködés az iskola és a gazdálkodó szervezetek között. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben további hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

 

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

 

144/2011. (X. 20.) számú képviselő-testületi határozat 

 

1./ Marcali Város Önkormányzata továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közüzemi 

szolgáltatókkal való kapcsolattartásra, annak érdekében, hogy a városban már működő és 

ide települni kívánó vállalkozások számára az infrastrukturális ellátás biztosított legyen. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: folyamatos 
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2./ Marcali Város Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja, hogy a Széchenyi 

Zsigmond Szakközép- és Szakiskola az önkormányzat bevonásával folyamatosan mérje 

fel a munkáltatók várható új induló szakképzési és átképzési igényeit. A gyakorlati 

képzésben lehetőség szerint 100 %-ban vegye igénybe a Marcaliban lévő vállalkozások 

felajánlásait. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Markhard József, a Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskola igazgatója 

Határidő: értelem szerint 

 

3./ Marcali Város Önkormányzata törekedjen úgy is, mint tulajdonos az Ipari Park 

benépesítésére, vagy az abban lévő üzletrész értékesítésére. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

4. A térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztése 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

Válaszút előtt állunk. Az egyik lehetőség szerint – amelyet nem támogatok – befejezzük a 

rendszer továbbfejlesztését, hiszen van nyolc fontos helyen kamera. A másik lehetőség az, 

hogy a rendszert a meglévő alapokra építve tovább kell fejleszteni. Így több kamera 

kerülne kihelyezésre, a városba bevezető utakhoz, csomópontokhoz. Elindíthatunk olyan 

programot is, amely lehetővé teszi, hogy a város egyes közösségei, utcái részesei 

legyenek a rendszernek. 

A ma meglévő központot tökéletesíteni kell. A rendszer korlátlanul bővíthető, csak a 

hozzáférést kell jobbá tenni. Ehhez eszközöket és személyzetet kell biztosítani. 

Az önkormányzati törvény tervezetében szerepel, hogy úgynevezett önkormányzati 

rendészeti szerv létrehozására lesz lehetőség. Véleményem szerint ez a szerv több 

jogosultsággal fog majd rendelkezni, mint a közterület felügyelet, de kevesebbel, mint a 

körzeti megbízottak. A korábbiakkal ellentétben a kötelező önkormányzati feladatok 

között kiemelten szerepel a közbiztonság biztosítása. 

Az önkormányzati rendészeti szerv létrehozását és a kamerarendszer továbbfejlesztését 

párhuzamosan kell majd megvalósítanunk. 
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Hozzászólás 

 

Hosszú András, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

Három javaslat hangzott el a bizottsági ülésen. A bizottság 8 igen szavazattal, 2 

tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a II. számú határozati javaslatot. 

 

Kissné Molnár Ágnes, képviselő 

Gyótán ki lehet építeni a rendszert? 

 

Kőrösi András, képviselő 

Beszéltünk arról is a foglalkoztatás elősegítése kapcsán, hogy a városi környezet is hat a 

munkahelyteremtésre. Ebből a szempontból nagyon fontosnak tartom a közbiztonságot. 

Ehhez szorosan kapcsolódik a kamerarendszer továbbfejlesztése. Ezek a kamerák fixek és 

esemény után tudják megnézni vele a történteket. A hatékonysága így elég alacsony. 

A továbbfejlesztéssel egy-egy telephely, vagy közösség védelme is biztosítható lenne. 

Egyetértek a határozati javaslat második részével, a testületnek elfogadásra javaslom. 

Egyetértek a 3. számú kamera áthelyezésével is, nagyobb rálátása lenne a környékre. 

Kívánatos lenne a monitorok számának növelése is. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Nincs akadálya a rendszer gyótai kiépítésének. Érdemes lenne minden településrészen 

kiépíteni. 

Valóban nagyon fontos a közbiztonság a foglalkoztatás szempontjából. 

A 3. számú kamera áthelyezésének kérdését megvizsgáljuk, igyekszünk mielőbb 

megvalósítani. 

Aki a javaslatok közül a továbbfejlesztésre vonatkozót az elhangzott szóbeli 

kiegészítésekkel együtt elfogadja, kérem, szavazzon. 

 

 

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

 

145/2011. (X. 20.) számú képviselő-testületi határozat 

 

A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő - testülete a városi térfigyelő kamera rendszer 

továbbfejlesztése témájú előterjesztést megtárgyalta, s úgy döntött, hogy a jelenleg 

üzemelő térfigyelő rendszer további fejlesztését indokoltnak tartja. 

 

1. A Képviselő – testület felkéri a város polgármesterét, hogy folyamatos megfigyelés 

biztosításának érdekében: 

- folytasson tárgyalást a rendőrséggel személyi feltételek rendelkezésre bocsátásáról, 

- vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a központ áthelyezése, valamint a nem 

rendőri megfigyelő személyzet biztosítása milyen keretek mellett valósítható meg. 
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2. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy határozott, hogy a 

városi térfigyelő kamera rendszer további fejlesztése céljára, a város 2012. évi 

költségvetésében forrást biztosít, melyet kötvényből finanszíroz. 

3. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy határozott, hogy a 

városi térfigyelő kamera rendszer további fejlesztése érdekében, a város lakossága 

számára pályázati alapot hoz létre, mely alapból 50%-os támogatást nyújt az egyes 

kamera csoportok telepítéséhez. A pályázati alap feltöltéséhez szükséges forrást, a 

város 2012. évi költségvetésében biztosítja, melyet kötvényből finanszíroz. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A továbbfejlesztés forrása pályázat is lehet, illetve lehet kötvény is. Erről a testületnek a 

költségvetés tárgyalásakor kell végleges döntést hoznia. 

 

 

 

5. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező 

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

önkormányzati rendeletének módosítása és a folyékony hulladék 

közszolgáltatásra pályázat kiírása 
 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

Az előterjesztés két részből áll. Egyrészt a rendeletmódosításból, másrészt pedig a 

folyékony hulladék közszolgáltatásra vonatkozó pályázati kiírásból. 

Az „A” részt a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi 

Bizottság is tárgyalta, a „B” részt pedig csak a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi 

Bizottság. 

 

Hozzászólás 

 

Dr. Ledniczki István, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

A bizottság egyhangúlag támogatta a rendeletmódosítást. 

 

Hosszú András, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A bizottság a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Dr. Sütő László, polgármester 

A „B” résszel kapcsolatban a bizottsági ülésen arról beszéltünk, hogy célszerű lenne, ha 

helyi vállalkozóknak lenne lehetősége arra, hogy a városnak nyújtandó közszolgáltatásban 

részt vegyenek. Két határozati javaslat került megfogalmazásra. Az „a” szerint a jelenlegi 

szolgáltatóval, a KOSZESZ Kft.-vel egy évvel hosszabbítanánk meg a szerződést, ez azt 

jelenti, hogy egy év múlva bizonytalan helyzet állna fenn a közszolgáltatás tekintetében. 

A „b” variáció szerint – amelyet támogatok – kiírnánk öt évre a meghívásos pályázatot, 

amelyre meghívnánk a KOSZESZ Kft.-t és a Saubermacher Kft.-t. 

 

 

Hosszú András, képviselő 

A bizottsági ülésen vita alakult ki. Végül az a döntés született, hogy érdemes lenne egy 

évre megkötni a szerződést a jogharmonizáció miatt, viszont célszerűnek tartanám, ha 

újra átgondolnánk a döntésünket. Jobb lenne egy olyan marcali szolgáltatót kiválasztani, 

amely esetlegesen olcsóbb szolgáltatást tud nyújtani ugyanolyan színvonal biztosítása 

mellett. 

Módosító indítványként javaslom, hogy az öt éves időtartamot fogadjuk el. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk, először a 

rendeletmódosítást illetően. 

 

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

települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a 

közterületek tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX. 14.) önkormányzati rendeletet módosító 

34/2011. (X. 21.) önkormányzati rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Aki egyetért azzal, hogy a pályázati felhívás kiírásra kerüljön, öt éves időtartamra, kérem, 

szavazzon. 

 

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

 

 

146/2011. (X. 20.) számú képviselő-testületi határozat 

 

1.) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Marcali városában 

biztosítandó folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatási szerződés 

odaítélésére irányuló pályázati felhívást, illetőleg annak részeként a 
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közszolgáltatási szerződés tervezetét megtárgyalta, ezen dokumentumokat a 

jegyzőkönyvhöz mellékelt formában elfogadja, a következő főbb tartalommal: 

a) a közszolgáltatási szerződés időtartama: 5 év (2012. január 1-től 2016. 

december 31-ig); 

b) a szerződés időtartama alatt a díjtételek emelésére a vonatkozó jogszabályi 

előírások szerint évente egy ízben, a közszolgáltató előterjesztésére kerülhet 

sor; 

c) a pályázatok benyújtási határideje: 2011. október 31. (hétfő) 10.00 óra  

d) a benyújtott pályázatokat elbírálásában a Képviselő-testület Pénzügyi, 

Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága működik közre, és tesz 

javaslatot a nyertes pályázó személyére 

e) a nyertes pályázatról és a szerződéskötésről történő képviselő-testületi 

döntés tervezett ideje: 2011. november 17. 

f) az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárásban 

eredménytelenséget hirdessen 

g) a pályázati felhívás a következő szervezetek részére kerül megküldésre: 

Koszesz Kft. (Marcali), Saubermacher-Marcali Kft. (Marcali). 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri Dr. Sütő László, polgármestert, hogy a jelen 

határozattal elfogadott pályázati felhívást haladéktalanul küldje meg a megnevezett 

pályázók részére. 

 

3.) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012-2016. évek közötti 

időtartamra megkötendő, folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos 

közszolgáltatási szerződéshez történő csatlakozáshoz a következő községek 

önkormányzatai tekintetében hozzájárulását adja: Kéthely, Balatonújlak, 

Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos, Vörs, Somogysámson. Az ezen községek 

önkormányzataival, a közszolgáltatási szerződéshez történő csatlakozáshoz 

szükséges, külön-külön megkötendő együttműködési megállapodásokat a 

Képviselő-testület a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában jóváhagyja. A Képviselő-

testület felhatalmazza Dr. Sütő László polgármestert, hogy az érintett községek 

önkormányzataival az együttműködési megállapodásokat aláírja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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6. Választókerületi alap felhasználása 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

Majer István, dr. Dénes Zsolt és Kissné Molnár Ágnes kérésére kerül az alap adott része 

felhasználásra. Az ad hoc bizottság a kérelmeket megvizsgálta, dr. Dénes Zsolt és Kissné 

Molnár Ágnes esetében teljes mértékben támogathatónak tartotta, míg Majer István 

esetében a járda – tekintettel a pénzügyi forrásra – csak egy rövidebb, körülbelül 200 

méteres szakaszon kerülhet felújításra a Bizei utcában. A Szigetvári utcai 

autóbuszmegállónál padok kerülnek kihelyezésre, elkészül a Széchenyi utca – Ősz utca 

sarkán lévő ingatlanok előtti járda- és árok felújítása, valamint a járda felújítása a Csoba 

papírtól a Széchenyi u 14-20. számú társasházig. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

 

 

147/2011. (X. 20.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta választókerületi alap 

felhasználásáról szóló előterjesztést és a képviselők által benyújtott javaslatok alapján az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület Majer István az 1. számú választókerület képviselője 

javaslatára a Bizei utca Bizei utca 57. számú háztól indulva 205 m betonlapos járda 

felújításához, valamint a Szigetvári utca 116-118. szám előtti autóbusz megállóhoz 

padok kihelyezéséhez bruttó 586.000 Ft összeg felhasználását a Marcali Város 

Önkormányzata 2011. évi költségvetésében biztosított 4 millió forint 

választókerületi alapból jóváhagyja. 

 

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

Határidő: 2011. október 31. 

 

 

2. A Képviselő-testület Dr. Dénes Zsolt a 2. számú választókerület képviselője 

javaslatára a Széchenyi utca – Ősz utca sarkán lévő ingatlanok előtti járda- és árok 

felújítására bruttó 222.385 Ft összeg felhasználását jóváhagyja. 

 

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

Határidő: 2011. október 31. 
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3. A Képviselő-testület Kissné Molnár Ágnes a 8. számú választókerület képviselője 

javaslatára a Széchenyi utca déli oldalán lévő járda felújítására (a Csoba papírtól a 

Széchenyi u 14-20. számú társasházig) bruttó 614.375 Ft összeg felhasználását 

Marcali Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében biztosított 4 millió 

forint választókerületi alapból jóváhagyja. 

 

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

Határidő: 2011. október 31. 

 

 

 

7. A Marcali Mentők Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

A módosítást követően a kuratórium tagjai Polónyi Csilla, Gazda Tamás, Obál András 

János, az ellenőrző bizottság tagjai pedig Dr. Dénes Zsolt, Bognár Szilveszter István és 

Szatmári Levente lennének. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk, az alapító okirat 

módosítására is tekintettel. 

 

 

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

 

 

148/2011. (X. 20.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali Mentők Közalapítvány 

tisztségviselőinek megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, az alapító okiratot az előterjesztés mellékletében foglaltak 

szerint módosítja. 

A képviselő-testület az alapító okirattal kapcsolatos eljárásra teljes jogkörrel 

meghatalmazza az Illés és Herendi Ügyvédi Irodát (8700 Marcali, Múzeum köz 1.) Dr. 

Illés Attila ügyvéd ügyintézése mellett. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 
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8. A lakáscélú támogatási formákról szóló 18/2003. (X. 17.) önkormányzati 

rendeletének módosítása 
 

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

A módosítás könnyítést hoz azoknak, akik az önkormányzattól kaptak kölcsönt és 

átmeneti fizetési problémájuk van. Igyekszünk a továbbiakban türelmi időt biztosítani 

részükre, ha érzékelhető a fizetési szándék. 

 

Hozzászólás 

 

Hódos Árpád, az Egészségügyi és Szociális Bizottság képviseletében 

A bizottság a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Ledniczki István, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a rendeletmódosítást egyhangúlag támogatja. 

A módosítás a lakáscélú kamatmentes kölcsönökről szól. A kölcsön kérelemre adható, a 

döntési jogkör pedig átruházott hatáskörben az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz 

kerülne. Tehát a kérelmek elbírálása a bizottság feladata lesz, amennyiben a testület 

elfogadja. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

lakáscélú támogatási formákról szóló 18/2003. (X. 17.) önkormányzati rendeletet 

módosító 35/2011. (X. 21.) önkormányzati rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

9. A családi események során alkalmazandó szolgáltatási díjakról szóló 15/2011. (II. 

25) önkormányzati rendelet módosítása 
 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

A Somogy Megyei Kormányhivatal észrevételt tett a rendelettel kapcsolatban, amely 

inkább formai, mint tartalmi észrevétel. 
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Hozzászólás 

 

Dr. Ledniczki István, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Kérem, először szavazzunk a határozati javaslatra vonatkozóan. 

 

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

 

149/2011. (X. 20.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Somogy Megyei 

Kormányhivatalnak a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a családi 

események során alkalmazandó szolgáltatási díjakról szóló 15/2011. (II.15.) 

önkormányzati rendeletére érkezett törvényességi észrevételét megtárgyalta, az 

észrevételben foglaltakkal egyetért és annak megfelelően a rendeletet módosítja. 

 

Felelős: dr Sütő László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Kérem, hogy szavazzunk a rendeletmódosítást illetően is. 

 

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

események során alkalmazandó szolgáltatási díjakról szóló 15/2011. (II. 25) 

önkormányzati rendeletet módosító 36/2011. (X. 21.) önkormányzati rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 



19078/2/2011. 

 18 

 

10. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

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

 

150/2011. (X. 20.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 169/2009. (IX. 

16.), 177/2009. (X. 22.), 62/2010. (IV. 29.) 85/2011. (V. 19.), 177/2010. (XII. 20.), 

136/2011. (IX. 16.), 3/2011. (I. 4.), 11/2011. (I. 20.), 42/2011. (III. 8.), 62/2011. (IV. 28.), 

63/2011. (IV. 28.), 58/2011. (IV. 28.), 93/2011. (VI. 23.), 65/2011. (IV. 28.), 67/2011. 

(IV. 28.), 69/2011. (IV. 28.), 71/2011. (IV. 28.), 79/2011. (V. 19.), 83/2011. (V. 19.), 

84/2011. (V. 19.), 97/2011. (VI. 23.), 106/2011. (VII. 28.), 107/2011. (VII. 28.), 

108/2011. (VII. 28.), 110/2011. (VII. 28.), 111/2011. (VII. 28.), 125/2011. (IX. 8.), 

126/2011. (IX. 8.), 128/2011. (IX. 8.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a 208/2009. (XI. 26.), 175/2010. (XII. 20.), 124/2011. (IX. 

8.), 123/2011. (IX. 8.), 31/2011. (II. 24.), 47/2011. (III. 31.), 76/2011. (V. 9.), 81/2011. 

(V. 19.), 92/2011. (VI. 23.), 103/2011. (VII. 28.), 107/2011. (VII. 28.), 127/2011. (IX. 8.), 

132/2011. (IX. 8.) számú határozatok végrehajtását továbbra is kísérje figyelemmel. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

11. Jelentés interpelláció intézéséről 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

Az előterjesztést le kell vennünk a napirendről, tekintettel arra, hogy dr. Dénes Zsolt nincs 

jelen az ülésen. 

 

Hozzászólás 

 

Kis-Dörnyei László, alpolgármester 

Tudomásom szerint frakcióvezető úr a hivatal felé írásban jelezte, hogy elfogadja az 

interpellációra adott választ. 
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Dr. Sütő László, polgármester 

Dr. Dénes Zsolt az előző ülésen azért interpellált, hogy keressük meg a Magyar Közút 

Zrt.-t annak érdekében, hogy a horvátkúti buszmegállóhoz forgalomcsillapító jelzés 

kerüljön kihelyezésre. A cég vállalja, hogy még az idei évben „Gyermekek!” veszélyt 

jelző tábla kerül kihelyezésre. 

Mivel frakcióvezető úr írásban nyilatkozott az interpellációt illetően, az előterjesztést a 

személyes jelenléte nélkül is tárgyalhatjuk. 

Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, fogadjuk el a választ. 

 

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

 

 

151/2011. (X. 20.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Dénes Zsolt frakcióvezető 

horvátkúti buszmegálló biztonságosabbá tételével kapcsolatos interpellációjára adott 

választ elfogadja. 

 

 

 

12. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

9. ponthoz 

A városi kórház rendezvényén azért vettem részt, mert a háziorvosok tőlem szerették 

volna hallani, az önkormányzat is egyetért azzal, hogy az orvosi ügyeleti ellátás továbbra 

is a többcélú társulás által szervezetten működik. Az új önkormányzati törvény – 

amennyiben elfogadásra kerül – azt mondja ki, hogy az alapellátás önkormányzati feladat, 

ennek megfelelően az orvosi ügyelet is önkormányzati alapfeladatként, továbbra is 

társulási fenntartásban működik tovább. 

10. ponthoz 

Elfogadásra került a katasztrófavédelmi törvény, amely kimondja, hogy a tűzoltóságok 

január 1-től állami fenntartásba kerülnek, így a tűzoltólaktanya is állami tulajdonba kerül. 

Ha megépítenénk az új tűzoltólaktanyát, akkor az állam tulajdona lenne, és az önerőt nem 

látnánk viszont. Tollár tábornok úrral szóban megállapodtunk arról, hogy az 

önkormányzat csak a közművesítést és a telket biztosítja az építkezéshez. 
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12. ponthoz 

A Mecsek-Dráva hulladék lerakási program keretében két ügyben folyt tárgyalás. Az 

egyik, hogy a rekultivációs program – amely az elhagyott szeméttelepeket érinti – az idei 

évben megkezdődik. A másik, hogy eredményesen lezajlott a hulladéklerakó szigetek 

építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás. Marcaliban 17 gyűjtősziget és egy gyűjtőudvar 

létesülne. A nagy projekt esetében az ajánlattételek magasabbak voltak, mint a 

rendelkezésre álló forrás, ezért az egyeztetések még zajlanak, hogy az Európai Unió 

illetőleg a magyar irányító hatóság elfogadják-e a tárgyalásos eljárásban történő 

folytatást. Amennyiben igen, megegyezés születhet, hiszen körülbelül 500 millió forintos 

hiány van a pénzügyi fedezetben. Ha ez nem sikerül, akkor új eljárást kell kiírni. Ez nem 

rajtunk múlik, a társulásnak arról kellett döntenie, hogy felhatalmazza a vezetést az 

egyeztetés lefolytatására. 

13. ponthoz 

A Szálloda Kft.-vel kapcsolatban zárt ülésen kívánok tájékoztatást adni. 

14. ponthoz 

A Saubermacher Kft. ügyvezetésével a várható új hulladékgazdálkodási törvény miatt 

megjelenő problémákról tárgyaltunk. Jövő héten csütörtökön lesz egyeztetés Budapesten 

az Országos Településüzemeltetési Tanács ülésén, amelynek tagja vagyok. Az új törvény 

ezen az ülésen is napirendre kerül majd. A sajtóból is értesülhettünk, a kormánynak 

vannak olyan elképzelései, hogy a hulladékszolgáltató cégek csak olyanok lehetnek a 

jövőben, amelyek többségi önkormányzati vagy állami tulajdonban vannak. Ez érinteni 

fogja a Saubermacher Kft.-t is. 

15. ponthoz 

A Dél-Balatoni szennyvízelvezetési programmal kapcsolatban több hónapja megszületett 

a döntés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részéről, amely kimondta, hogy Siófok, 

Nagybajom, és Marcali önállóan nyújtsa be a pályázatát. Csak Marcali tudta eddig a 

pályázatot benyújtani. Nagybajom esetében határidő módosítást kellett kérni, Siófok 

pedig csak jövő év elején tudja benyújtani a pályázatot. Az irányító hatóság vizsgálja 

annak a lehetőségét, hogy a többi település is önálló projektként pályázzon. Így hét 

projekt lenne összesen. 

18. ponthoz 

A tárgyaláson elsősorban a 68-as út felújításáról volt szó. Ha a projekt egyben marad és 

nem lehet gyorsítani, akkor környezetvédelmi hatástanulmányt kell készíteni, amely egy 

évvel késlelteti a projekt indításának idejét. Egy lehetőségünk van, ha Fónagy államtitkár 

úrhoz fordulunk, hogy ne várjuk meg, hogy az unió előírja a környezetvédelmi 

hatástanulmány elkészítését. 

 

Aki a tájékoztatót elfogadja, kérem, szavazzon. 

 

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

testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről szóló tájékoztatót. 
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13. A Széchenyi utcai temetőben parcellaterv készítése 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

A temetések megkezdéséhez kötelezően tervet kell készíteni, majd a terv elkészítését 

követően a következő testületi ülésen kerül sor a végleges döntéshozatalra. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

 

 

152/2011. (X. 20.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Széchenyi utcai 

temetőben a XVII. és XVIII. parcella nyitásához szükséges terv készítésről szóló 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Marcali Széchenyi utcai temető 

XVII. és XVIII. számú sírhelyparcella tervezésére vonatkozó szerződés aláírására. A 

fedezetét a céltartalékban szereplő normatív támogatás kiegészítése jelenti. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

14. Az Anyákért-Nőkért 2001. Közalapítvány tisztségviselőinek választása és az 

alapító okirat módosítása 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

A javaslat alapján a kuratórium tagjai Dr. Káplár Lajos, Horváth Márta, Gazdag Szilvia, 

az ellenőrző bizottság tagjai pedig Hosszú Zoltánné, Illésné Bene Judit és Philippné 

Kozári Emese lennének. A változásokat az alapító okiraton is át kell vezetni. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 
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A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

153/2011. (X. 20.) számú képviselő-testületi határozat 

 

1. A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Anyákért-Nőkért 2001. 

Közalapítvány új tisztségviselőinek megválasztásáról és alapító okiratának 

módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, az egységes szerkezetbe foglalt 

módosított alapító okiratot az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

 

2. A képviselő-testület az alapító okirattal kapcsolatos eljárásra teljes jogkörrel 

meghatalmazza az Illés és Herendi Ügyvédi Irodát (8700 Marcali, Múzeum köz 

1.) Dr. Illés Attila ügyvéd ügyintézése mellett. 

 

Felelős: dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

15. Marcali közterületein, az önkormányzati intézmények területén lévő épületeken 

emléktábla elhelyezése 

 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

Az előterjesztés arról szól, hogy a város közterületén, illetve az önkormányzati tulajdonú 

épületeken emléktáblát lehessen elhelyezni. Erre helyi rendeletet alkotna az 

önkormányzat, tekintettel arra, hogy ilyen rendeletünk nincs és más törvények, 

kormányrendeletek sem szabályozzák. 

Novemberben készülne el a rendelet, ezt követően tudunk döntést hozni az ehhez 

kapcsolódó beadványról. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk 
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A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

154/2011. (X. 20.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az emléktábla elhelyezéséről szóló 

előterjesztést megtárgyalta és egyetért azzal, hogy a közterületek elnevezéséről és a 

címmegállapításról szóló 30/2009. (XI. 13.) önkormányzati rendeletében rendelkezni fog 

az emléktábla állításának rendjéről. 

 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

Határidő: 2011. november 17. 

 

 

 

16. Interpellációk, bejelentések 

 

Kis-Dörnyei László, alpolgármester 

A Bajcsy-Zsilinszky és a Ságvári utca kereszteződésénél régóta van egy lyuk, amely 

zavarja a forgalmat. A Mikszáth és a Bajcsy-Zsilinszky utca sarkánál pedig el kellene 

vezetni a vizet az árokba. 

 

Kőrösi András, képviselő 

A Helvécia mellett működő diszkóból kifelé jövet a fiatalok két személygépkocsit is 

megrongáltak. Az ott lakók intenzívebb rendőri jelenlétet kérnek emiatt. 

 

Kissné Molnár Ágnes, képviselő 

Gratulálok az 5. és a 6. választókerület képviselőinek az összefogásért, ahogyan a Gizella 

templom mellett a parkolót kialakították. Szeretném kérni, hogy a parkoló melletti, 

altemplomhoz vezető rövid földút kövezését valamilyen formában oldjuk meg a 

választókerületi alapból. 
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Dr. Sütő László, polgármester válaszai 

- Az alpolgármester úr által felvetett problémás területek helyrehozatala folyamatban 

van. 

- A diszkóval kapcsolatban a hivatalhoz is érkezett jelzés, jegyző asszony intézkedik az 

ügyben. 

- Köszönjük a dicséretet, intézkedni fogunk az összekötő járda kövezését illetően. 

 

 

 

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Sütő László     Bödőné dr. Molnár Irén 

polgármester jegyző 


