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Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. január 17-én
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Városüzemeltetési

Dr. Sütő László polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 11 fő
képviselő- testületi tagból 8 fő jelen van.
A mai ülésen 7 napirendi pontot tárgyalnánk.
A napirendekre vonatkozóan van-e kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, kérem, fogadjuk
el a napirendet.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a
napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot.
Ezt követően a Képviselő- testület a következő előterjesztéseket tárgyalja:

1281/2/2013.
1. Testvértelepülési találkozók pályázati benyújtása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
2. Tematikus testvértelepülési találkozók pályázati benyújtása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
3. Tájékoztató a szilárd hulladék közszolgáltatás díjáról
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
4. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező
közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX. 14.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bödőné Dr. Molnár Irén, jegyző
5. Az Önkormányzat új Beszerzési Szabályzatának megalkotása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
6. Előterjesztés Marcali Város víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének
elkészítésével kapcsolatban
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
7. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előadó: Bödőné Dr. Molnár Irén, jegyző
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Dr. Sütő László, polgármetser:
A napirendi pontok tárgyalása előtt szeretnék eleget tenni egy kötelességemnek. A
Képviselő-testület 2012. december 20-i zárt ülésén Szalainé Vigmond Erikát választotta
meg 2013. január 1-jei hatállyal 2017. december 31-ig a Marcali Városi Kulturális Központ
igazgatójává. Sok sikert, jó munkát kívánunk neki.
Egyúttal szeretném megköszönni Bőszné Kiss Katalinnak az elmúlt több mint 20 évben
végzett intézményvezetői munkáját, amellyel segítette és szolgálta a város kulturális életét.
1.

Testvértelepülési találkozók pályázati benyújtása

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése:
Kettő pályázat benyújtásáról lenne szó. Az első egy kisebb összegű, amely egyértelműen
kulturális célokat szolgálna. Az elmúlt évben ez tette lehetővé az Eurofolk fesztivál
megrendezését.
Dr. Sütő László, polgármester:
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
1/2013. (I. 17.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az Európa a Polgárokért
– Testvértelepülési találkozók pályázati kiírásban való részvétel lehetőségét, és
felhatalmazta a Polgármestert a programban való részvétel kidolgozására és a pályázat
benyújtására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Sütő László, polgármester
2. Tematikus testvértelepülési találkozók pályázati benyújtása
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése:
Ugyanazokkal a partnerekkel nyújtanánk be egy tematikus pályázatot, mint az előző
esetben. Fő iránya a környezetvédelem és a környezetbarát-tudatos életmód lenne, tehát
minden ehhez kapcsolódó programot szeretnénk benne szerepeltetni.
Dr. Sütő László, polgármester:
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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2/2013. (I. 17.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az Európa a Polgárokért
– Tematikus testvértelepülési találkozók pályázati kiírásban való részvétel lehetőségét,
és felhatalmazta a Polgármestert a programban való részvétel kidolgozására és a pályázat
benyújtására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Sütő László, polgármester
3. Tájékoztató a szilárd hulladék közszolgáltatás díjáról

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése:
Az állam kezelésébe kerül 2013. január 1-től a díjmegállapítás. Ennek megfelelően 4,2 %os díjnövekedés lesz. Ez mellett megjelenik a „lerakási díj” azoknál, ahol közvetlen
beszállítás van a telepre. (3000 forint/tonna) A bevétel nem a Saubermacheré lesz, hanem
az államé.
Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke:
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testület
számára.
Dr. Sütő László, polgármester:
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
3/2013. (I. 17.) számú képviselő-testületi határozat
1) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szilárd hulladék
közszolgáltatás díjáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
2) Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a közszolgáltatót, hogy a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről szóló 2012. évi beszámolóját
nyújtsa be, hogy azt a képviselő-testület 2013. februári ülésén megtárgyalhassa.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: értelem szerint
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4. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező
közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX. 14.)
számú önkormányzati rendelet módosítása
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése:
A rendelet módosítása az előbb elmondottakhoz kapcsolódik.
Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke:
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testület
számára.
Dr. Sütő László, polgármester:
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta települési
szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek
tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX. 14.) számú önkormányzati rendeletet módosító
1/2013. (I.18.) számú önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. Az Önkormányzat új Beszerzési Szabályzatának megalkotása

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése:
Részletesen próbáltuk bemutatni azt a folyamatot, ahogy a beszerzések történnek. A
legfontosabb, hogy abszolút nyilvánosság és folyamatos kontroll mellett tudjanak ezek a
folyamatok zajlani. Vannak bizonyos „vis maior” esetek, amikor nem lehet megvárni,
hogy a beszerzési szabályzat szerint fusson le egy folyamat. Pl.: a Mikszáth utcai iskola
beázásával kapcsolatban nem tudunk várni 60 napot a kivitelező kiválasztására. Egy
ideiglenes felmentést is be kellene iktatnunk a beszerzési szabályzatba, amely azokra az
intézményekre vonatkozna, amelyek állami fenntartásba kerültek, de az önkormányzat
fogja a továbbiakban működtetni őket. Eddig ezekre az intézményekre nem terjedt ki a
beszerzési szabályzat. Azt javaslom, hogy az első félévbe ne kerüljenek be ezek az
intézmények a szabályzat hatálya alá, hanem csak a második félévtől.
Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke:
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testület
számára.
Dr. Sütő László, polgármester:
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

5

1281/2/2013.

4/2013. (I. 17.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat új Beszerzési
Szabályzatáról szóló előterjesztést – különös tekintettel a vonatkozó versenyjogi és
államháztartási jogszabályi előírásokra, valamint az elmúlt időszakban szerzett
tapasztalatokra – megtárgyalta, és az új Beszerzési Szabályzatot a jegyzőkönyvhöz
mellékelt formában jóváhagyja.
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület elrendeli, hogy a 8/2012. (I. 19.) sz.
képviselőtestületi határozatával elfogadott, 2012. január 20-tól hatályos Beszerzési
Szabályzat jelen határozat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint
6. Előterjesztés Marcali Város víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének
elkészítésével kapcsolatban

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése:
Született egy törvény, amely szerint meg kell határozni 15 évre előre, hogy milyen
fejlesztéseket kíván egy település elvégezni a víziközművek terén, illetőleg milyen felújítási
munkákat tartana fontosnak. Nálunk a DRV az üzemeltető, aki felajánlotta, hogy ezt a
szakmai munkát elkészíti. Természetesen kell majd a Képviselő-testület jóváhagyása is. Én
azt javaslom, hagyjuk jóvá ezt az előterjesztést, hiszen a DRV rendelkezik olyan
szakértelemmel, hogy egy alapos munkát végezzen.
Dr. Sütő László, polgármester:
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
5/2013. (I. 17.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzata a víziközmű - tv. által előírt 15 éves gördülő fejlesztési
terv - DRV Zrt. által történő elkészíttetésével egyetért, azzal élni kíván.
Marcali Város Önkormányzata felkéri a DRV Zrt.-t, a 15 éves időtávra vonatkozó
gördülő fejlesztési terv elkészítésére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Sütő László
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7. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása

Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző szóbeli kiegészítése:
Javításra javaslom a kiküldött anyaghoz képest, hogy a régi önkormányzati törvény szerinti
felhatalmazást váltsa fel az új Mötv. szerinti, továbbá az 1. számú függelékben a
szabályzatok felsorolását egészítsük ki a gazdasági ügyrendünkkel, valamint a
kötelezettségvállalási, pénzügyi-ellenjegyzési, és érvényesítési-utalványozási szabályzattal.
Szeretném továbbá azt a kiegészítést tenni, hogy a jövőben ellátja a Hivatal az
önkormányzati szakfeladatokkal kapcsolatos, illetve az Óvodával kapcsolatos könyvelési
feladatokat.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az anyag a jelenlegi állapotokat tükrözi.
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében:
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testület
számára.
Markhard József, képviselő:
Arra lettem figyelmes, hogy a Kistérségi Iroda intézményfenntartási teendőkkel is
kiegészül. A már meglévő GAMESZ Szervezet mellé ez mennyire indokolt?
Dr. Sütő László, polgármester:
A kettőt nem szabad összekeverni, mert ez csak egy pénzügyi jellegű szolgáltatás azoknál
az intézményeknél, ahol a működtetést vállaltuk. Gyakorlatilag könyvelési feladatokról van
szó.
Dr. Sütő László, polgármester:
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
6/2013. (I. 17.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a mellékelt formában jóváhagyja.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: értelem szerint
8. Egyebek
Dr. Sütő László, polgármester:
Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Testületet, hogy lehetőség van a városban működő
térfigyelő kamera-rendszer lecserélésére. Korábban döntött a testület arról, hogy a mi
központunkra lehessen a (szintén pályázati pénzből megvalósuló) niklai rendszert
rátelepíteni. A mi központunk jelenleg nem alkalmas erre, ezért fejleszteni kell és ezt
ingyenesen a kivitelező cég meg is teszi. Nyilván annak reményében valósul ez meg, hogy
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lesznek a későbbiekben is erre vonatkozó pályázati lehetőségek és a mi rendszerünket
tovább tudják majd építeni.
Dr. Sütő László, polgármester:
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a térfigyelő kamera-rendszer
cseréjéről szóló tájékoztatót.
Kérdések:
Hódos Árpád, képviselő:
A nőtlen tiszti lakóteleppel kapcsolatban szeretném jelezni, hogy amióta leesett ez a nagy
mennyiségű hó, a járda nincsen letisztítva.
Dr. Sütő László, polgármester:
Természetesen jelezni fogjuk a GAMESZ felé, hogy az érintett járdaszakaszt ne hagyja ki.
A lakosság számára szeretnék még egy tájékoztatást adni.
Az idei évben is megtartásra kerülnek a költségvetés elfogadása előtt a lakossági fórumok,
amelynek időpontjai a következők lesznek:
Helyszín
Marcali-Bize
Noszlopy Iskola
Horvátkút
Gyótapuszta
Marcali-Boronka
Táncsics utcai óvoda
Mikszáth Iskola
Városi Önkormányzat

Időpont
2013. 01. 28. 17:30
2013. 01. 28. 18:30
2013. 01. 30. 18:00
2013. 01. 31. 17:30
2013. 01. 31. 18:30
2013. 02. 04. 18:00
2013. 02. 06. 18:00
2013. 02. 07. 18:00

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

K.m.f.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző
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