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Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án 

tartandó üléséről. 

 

Jelen vannak: Dr. Sütő László polgármester 

 Kis-Dörnyei László alpolgármester  

 Dr. Dénes Zsolt 

 Hódos Árpád 

 Kőrösi András 

 Majer István 

 Hosszú András 

Dr. Ledniczki István 

 Buna Péter Tamás 

 Markhard József képviselő-testületi tagok 

Bejelentéssel 

távol van: 

 

Kissné Molnár Ágnes képviselő-testületi tag 

Meghívottak:  

 dr. Trombitásné dr. Domján Bernadett, aljegyző 

 Bereczk Balázs, kistérségi irodavezető 

Nagyné Gelencsér Éva, műszaki és városüzemeltetési irodavezető 

 Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető 

 

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

ülés határozatképes, mert a 11 fő képviselő-testületi tagból 10 fő jelen van. 

A mai ülésen 4 napirendi pontot tárgyalnánk.  

A napirendekre vonatkozóan van-e 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 napirendet tárgyalja: 

 

1. Marcali Város Településszerkezeti Tervének a Noszlopy utcai Idősek Otthona 

korszerűsítésével összefüggő módosítása valamint a Marcali Város Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 16/2003. (X.16.) önkormányzati rendeletet módosítása 

 

2. A 4/2012 (III.1.) BM rendelet alapján az "Önkormányzati fejlesztések 2012" 

pályázati felhívás keretében benyújtandó Marcali Katona József utcai „Bóbita” 

óvoda felújítása  

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

3. A 4/2012 (III.1.) BM rendelet alapján az "Önkormányzati fejlesztések 2012" 

pályázati felhívás keretében benyújtandó Marcali térfigyelő rendszer korszerűsítése 

– bővítése 
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

4. A TÁMOP-3.2.8.B-12/1 jelű, „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok 

oktatási-képzési szerepének erősítése című pályázati felhívásra benyújtandó 

pályázat 

Előadó: Dr. Sütő László 
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1. Marcali Város Településszerkezeti Tervének a Noszlopy utcai Idősek Otthona 

korszerűsítésével összefüggő módosítása, valamint a Marcali Város Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 16/2003. (X.16.) önkormányzati rendeletet 

módosítása 
 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás a meglévő Idősek Otthona bentlakásos intézmény 

korszerűsítésének, átalakításának és energiatakarékossá tételének építésére nyújtott be 

pályázatot. 

Ahhoz, hogy az engedélyezési eljárás lefolytatható legyen, szükséges a 

településszerkezeti terv módosítása az ingatlan vonatkozásában. A jelenleg hatályos 

Településszerkezeti Terv kisvárosias lakóterületi terület-felhasználásba sorolja az 

ingatlant, ami elsődlegesen lakó épületek elhelyezésére szolgál. Javaslom az ingatlant a 

település-központ vegyes területbe sorolni.  

 

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság. 

 

Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendeletmódosítással együtt elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

 

 

44/2012. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Képviselőtestülete megtárgyalta Marcali Város Településszerkezeti 

Tervének a Marcali Noszlopy G. u. 1. – 2373 hrsz alatti ingatlanon a meglévő Idősek 

Otthona bentlakásos intézmény korszerűsítésével összefüggő módosítás jóváhagyása 

tárgyában benyújtott előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

Marcali Város Képviselőtestülete jóváhagyja a város Noszlopy utcai Idősek Otthona 

korszerűsítésével összefüggő szerkezeti tervének módosítását a TSZT/M7 számú tervnek 

megfelelően.  

 

 

Felelős: Dr.Sütő László polgármester 

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

Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2003. (X.16.) önkormányzati 

rendeletet módosító 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

2. A 4/2012 (III.1.) BM rendelet alapján az "Önkormányzati fejlesztések 2012" 

pályázati felhívás keretében benyújtandó Marcali Katona József utcai „Bóbita” 

óvoda felújítása  

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

2012. március elején ismét megjelent a Belügyminiszter Úr, önkormányzati fejlesztéseket 

támogató pályázati felhívása, amely keretében lehetőség nyílik többek között óvoda 

épületek felújítására, energetikai korszerűsítésére. 

A Katona József utcai „Bóbita” óvoda épületének felújítását már a tavalyi évben terveztük 

elvégezni, s ennek érdekében a felújítás költségvetését és pályázati anyagait is 

elkészítettük, s a 2011-es BM felhívásra beadtuk. A tavalyi évben pályázatunk nem nyert 

támogatást, így az idei évben, változatlan műszaki tartalommal, azonban aktualizált 

árakon ismét be szeretnénk adni, a megvalósításhoz szükséges 80%-os támogatási forrás 

elnyerése érdekében. 

 

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság. 

 

Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

 

 

45/2012. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat 

 

A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 4/2012 

(III.1.) BM rendelet alapján az "Önkormányzati fejlesztések 2012" pályázati felhívás 

keretében pályázatot nyújt be a Marcali Katona József utcai „Bóbita” óvoda felújítása 

tárgyában. 

A felújítás tervezett bruttó bekerülési költsége 30 480 000,- Ft (azaz harmincmillió 

négyszáznyolcvanezer forint), mely megvalósításához 80% intenzitású, 24 384 000,- Ft 

(azaz huszonnégymillió háromszáznyolcvannégyezer forint) összegű BM támogatás 
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mellé, Marcali Város Önkormányzata 6 096 000,- Ft (azaz hatmillió kilencvenhatezer 

forint) összegű saját forrást, a 2012. évi költségvetésében biztosítja. 

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati cél illeszkedik az önkormányzat által 

elfogadott 16/2003 (X.16.) számú Marcali Város helyi építési szabályzatához (rendezési 

tervéhez). 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Marcali, 

Katona József u. 1. szám, 1913/74. helyrajzi szám alatt található „Bóbita óvoda” épületét, 

a beruházás megvalósulását követő legalább 5 évig a város önkormányzata, az eredeti 

rendeltetésének megfelelően hasznosítja, az intézményt legalább 5 évig nem szünteti meg, 

illetve nem adja át a fenntartói jogát nem állami fenntartó részére. 

A Képviselő-testület felkéri a város polgármesterét a pályázat benyújtására. 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő:      2012. április 2. 

 

3. A 4/2012 (III.1.) BM rendelet alapján az "Önkormányzati fejlesztések 2012" 

pályázati felhívás keretében benyújtandó Marcali térfigyelő rendszer korszerűsítése 

– bővítése 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan elmondanám, hogy korábban már felvettük a 

kapcsolatot a városban üzemelő rendszer üzemeltetőjével, s a fejlesztés lehetőségeiről, 

valamint a technikai újítások bevezetéséről, 2012. március 26-án tartott részletes 

tájékoztatót, melyről korábban értesítettük a Tisztelt Képviselő-testületet. 

A fejlesztés amellett, hogy jelentős technikai fejlesztés - rendszám felismerő rendszer, 

sebesség- és forgalomrögzítő rendszer, éjjel is jó minőségben rögzíteni képes kamerák, 

mobil eszközökről is ellenőrizhető, teljesen automatizált mozgatás és rögzítés - 

lehetőséget nyújt a városrészekben is kamerák kihelyezésére. 

 

 

Kérdés, hozzászólás 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Az A és a B variáció között van-e különbség az üzemeltetésben rövid és hosszú távon? 

Kiegészíthető-e az A variáció később esetleg majd egy új pályázattal? 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Úgy lehet majd összekapcsolni őket, ha lecseréljük majd a régi kamerákat. 
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Majer István, képviselő 

Abban az esetben, ha majd az Ötv. lehetőséget ad a rendészeti szerv létrejöttére megoldott 

lesz-e az adatvédelem? 

 

Ledniczki István, képviselő 

Én is csatlakoznék az előző kérdéshez, ki lesz majd a megfigyelő? 

 

Hódos Árpád, képviselő 

Miből finanszírozzuk a pályázati önrészt? 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Az adatvédelem a közterület felügyelet bővítésével is megoldható lesz majd, a kötvényből 

pedig több mint 400 millió forint áll rendelkezésre a pályázatok finanszírozásához. 

 

Markhard József, képviselő 

Amennyiben lehetőség lesz majd rá a gombai városrész is szívesen fogadna térfigyelő 

kamerákat. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk, az előterjesztésben szereplő 

„B” változatot teszem fel szavazásra. 

 

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

 

 

46/2012. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat 

A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 4/2012 

(III.1.) BM rendelet alapján az "Önkormányzati fejlesztések 2012" pályázati felhívás 

keretében pályázatot nyújt be a Marcali térfigyelő rendszer korszerűsítése és bővítése 

tárgyában. 

A felújítás tervezett bruttó bekerülési költsége 38 766 409,- Ft (azaz harmincnyolcmillió 

hétszázhatvanhatezer négyszázkilenc forint), mely megvalósításához 10 000 000,- Ft 

(azaz tízmillió forint) összegű BM támogatás mellé, Marcali Város Önkormányzata 

28 766 409,- Ft (azaz huszonnyolcmillió hétszázhatvanhatezer négyszázkilenc forint) 

összegű saját forrást, a 2012. évi költségvetésében biztosítja. 

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati cél illeszkedik az önkormányzat által 

elfogadott 16/2003 (X.16.) számú Marcali Város helyi építési szabályzatához (rendezési 

tervéhez). 
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Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Marcali 

térfigyelő rendszert, a beruházás megvalósulását követő legalább 5 évig a város 

önkormányzata, az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, azt legalább 5 évig 

nem szünteti meg, illetve nem adja át a fenntartói jogát nem állami fenntartó részére. 

A Képviselő-testület felkéri a város polgármesterét a pályázat benyújtására. 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: 2012. április 2. 

 

4. A TÁMOP-3.2.8.B-12/1 jelű, „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok 

oktatási-képzési szerepének erősítése című pályázati felhívásra benyújtandó 

pályázat 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

A Marcali Városi Helytörténeti Múzeum fejlesztése érdekében az idei évben lehetőség 

nyílik a „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének 

erősítése című pályázati felhívására pályázatot benyújtani. Tekintettel arra, hogy a 

Múzeum önálló gazdálkodási tevékenységet nem folytat, ezért a fenntartó önkormányzat 

adhatja be a pályázatot. 

A pályázat célja a múzeumok közoktatást és az egész életen át tartó tanulást támogató 

szolgáltatásainak körében a múzeumpedagógiai tevékenységek fejlesztése. A formális 

oktatás eszközrendszerének a gyermek- és ifjúsági korosztályra irányuló 

múzeumpedagógiai programokkal való kiegészítése a közoktatás hatékonyságát, a 

célcsoportok tanulási aktivitását és eredményességét erősíti. 

A projekt megvalósulásával a Múzeum társadalmi szerepének erősítése, 

kapcsolathálójának bővítése is megvalósul. 

 

Kérdés 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Tud-e a Polgármester Úr konkrétabb projektet bemutatni? 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A Múzeum valódi tanórák megtartásának helyszíne lesz, ahol a gyermekek a helytörténeti 

kutatásokba is bekapcsolódhatnak. 

 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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47/2012. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, 

és elfogadta, hogy a TÁMOP-3.2.8.B-12/1 „Múzeumok Mindenkinek” Program – 

Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése című pályázati felhívására pályázatot 

nyújt be. A projekt összköltsége 20 000 000 HUF, a vissza nem térítendő támogatás 

intenzitása 100%. 

A Képviselő-testület elfogadja, hogy a projektmenedzsment tagjai: projektmenedzser 

– Vidák Tünde etnográfus, muzeológus, a Marcali Városi Helytörténeti Múzeum 

igazgatója. Pénzügyi vezető – Benéné Bozsek Anna, Marcali Város Önkormányzat 

Polgármester Hivatal pályázati referense. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Marcali Város Önkormányzatának 

polgármesterét a pályázat benyújtására.  

 

Felelős: Dr. Sütő László 

Határidő: 2012. április 2. 
 

 

 

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

                                                                Bödőné dr. Molnár Irén jegyző távollétében: 

 

 

Dr. Sütő László    dr. Trombitásné dr. Domján Bernadett 

polgármester aljegyző 

 


