J EG Y ZŐ K Ö N Y V

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2013. február 21-én
megtartott üléséről

Jelen vannak:

Bejelentéssel
távol van:
Meghívottak

Dr. Sütő László polgármester
Dr. Dénes Zsolt
Kőrösi András
Majer István
Hódos Árpád
Kissné Molnár Ágnes
Markhard József
Buna Péter
Hosszú András
Kis-Dörnyei László alpolgármester
Dr. Ledniczki István képviselő-testületi tag
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Pápainé Dr. Káplár Orsolya, mb. aljegyző
Nagyné Gelencsér Éva, műszaki és városüzemeltetési irodavezető
Bereczk Balázs, kistérségi irodavezető
Zajcsuk Lajos, pénzügyi irodavezető
Biczó Melinda, közművelődési referens
Szaka Zsolt, a GAMESZ szervezet vezetője
Gelencsér András, hatósági ügyintéző
Dr. Balassa Gabriella Virág, kapitányságvezető
Gelencsér Róbert, GYÉK 2000 Kft., ügyvezető
Kiss László, Marcali Csarnok Kft., ügyvezető
Vágó Zoltán, Marcal Portal
Kovács Tamás, Saubermacher-Marcali Kft., ügyvezető
Virányi István, főépítész
Vigmondné Szalai Erika, Marcali Városi Kulturális Korzó, igazgató
Vidák Tünde, Marcali Múzeum, igazgató
Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető

Dr. Sütő László polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 11 fő
képviselő- testületi tagból 9 fő jelen van. Dr. Ledniczki István jelezte, hogy kórházi
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a mai ülésen, míg Kis-Dörnyei László
alpolgármester a sportcsarnokban egy gyermek rendezvény levezető bírója.
A mai ülésen 22 napirendi pontot tárgyalnánk. A kiküldött anyagok közül az 1. számú
napirendi pont a tegnapi napon tartott rendkívüli testületi ülésen megtárgyalásra került.
Erről annyi tájékoztatót adnék, hogy a jogszabályban előírt kötelességének minden
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képviselő eleget tett. Ennek megfelelően minden napirendi pont számozása egyet előre
ugrik. Javaslom továbbá, hogy a 18-as napirendként szereplő településrendezési
tervvel kapcsolatos előterjesztés a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló
tájékoztató után kerüljön megtárgyalásra, tekintettel arra, hogy a főépítész úrnak egyéb
elfoglaltsága is van.
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:
1. Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről
Előadó: dr. Balassa Gabriella, városi rendőrkapitány
2. Marcali Város településrendezési tervével kapcsolatos településfejlesztési
döntés kiegészítése
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
3. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
4. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megvitatása és megállapítása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
5. Tájékoztató a GYÉK bérbeadásának és a tanulók ellátásának 2012. évi
tapasztalatairól
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
6. Tájékoztató a Központi Tornaterem bérbeadásának 2012. évi tapasztalatairól
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
7. A szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos 2012. évi beszámoló
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
8. Hulladéklerakó telep adásvételi szerződésének felbontása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
9. Tanuszoda ingyenes tulajdonba vétele
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
10. A Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ napelemes energetikai
korszerűsítése
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
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11. Az önkormányzati adósságállomány egy részének a Magyar Állam által
történő átvállalása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
12. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
13. 2013. évi óvoda- és iskolatej programban történő részvételről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
14. A 2013/2014-es tanév iskolai körzethatáraira, kötelező felvételt biztosító
általános iskolára vonatkozó javaslattétel
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
15. A XX. századi önkényuralmi
elnevezéseinek megváltoztatása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

rendszerekhez

köthető

közterületek

16. Gizella utca közterület elnevezésének megváltoztatása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
17. Ősz utca közterület északi részének névváltoztatása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
19. Együttműködési Megállapodás
Önkormányzattal
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

módosítása

helyi

Roma

Kisebbségi

20. Köznevelési intézmények vagyonkezelői és ingyenes használati szerződései
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
21. A Marcali Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
22. A lakbérekről és a lakbértámogatásról szóló 28/2003.
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
23. Egyebek

(II.21.) sz.
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1. Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről
Dr. Sütő László, polgármester
Köszöntöm az ülésünkön Dr. Piros Attila rendőr tábornokot, aki jelenlétével
megtisztelte ülésünket. A napirend előadója Dr. Balassa Gabriella városi
rendőrkapitány.
Dr. Balassa Gabriella, rendőrkapitány PowerPoint vetítéssel egybekötött kiegészítése.
A Rendőrségről szóló 1994. évis XXXIV. Törvény 8. §-a előírja a rendőrség számára,
hogy évente beszámoljon a képviselő-testület előtt. Írásbeli beszámolómat már
korábban megküldtem, most engedjék meg, hogy néhány számomra fontos részt
kiemeljek belőle.
Ez a beszámoló annyiban különbözik az előzőektől, hogy kizárólag Marcali
illetékességi területtel foglalkozik. Elmondható, hogy a kapitányság illetékességi
területén csökkent a bűnözés, különösen igaz ez Marcalira, ahol ez az arány még
nagyobb az előzőeknél. A bűncselekmények listáját még mindig a vagyon elleni
bűncselekmények vezetik – lopás, betöréses lopás – bár a szám itt is jelentősen
csökkent. A csökkenésnek két oka van, az egyik jogszabályváltozás, hiszen 2012.
április 1-je óta az 50.000,- forint alatti értékek ellen elkövetett bűncselekmény
szabálysértéssé minősült át, a másik ok, hogy több elkövetői kör is felderítésre került.
Kiemelt figyelmet szánnék még az erőszakos és garázda cselekményeknek, hiszen
ezek nagyban befolyásolják a lakosság közbiztonság érzetét. Fontos felismernünk azt,
hogy kik számítanak kiemelten veszélyeztetett személyeknek, mely meghatározás
országos szinten is ugyanez. Ide taroznak az időskorúak és a fiatalkorúak is.
Az ő megvédésükre, a bűncselekmények megelőzésére a polgárőrséggel,
mezőőrséggel adott közös szolgálatokkal is nagy figyelmet fektettünk.
A város területén veszélyeztetett területnek számítanak a pincék, elhagyatott, lakatlan
ingatlanok és üresen álló telephelyek.
A megelőzésre szeretném még felhívni a figyelmet, hiszen értékeink megóvásáért mi
is sokat tehetünk. Vigyázzunk értékeinkre! Zárjuk le kerékpárunkat, ne hagyjuk
értékeinket a gépjárműben!
Termény, élőállat- és falopások rendkívüli módon jellemzők erre a területre, illetve a
nagy értékű, de kicsi tárgyak (mobiltelefon, mp3 lejátszó, laptop…) lopások is.
A város utcáit is elemeztem aszerint, hogy, hol hány bűncselekmény történt, azokat
emeltem ki, ahol egy utcában legalább tíz bűncselekmény történt. . Ez alapján a
Széchenyi, Rózsa, Rákóczi, Noszlopy, Kossuth, Honvéd és Széchenyi utcák vezetik a
listát.
2012-ben emeltük az utcán a rendőri jelenlétet, erről a lakosság körében pozitív
visszajelzést kaptunk, ezt a továbbiakban is folytatni szeretnénk. Folyamatosan
kiemelt helyek a buszmegállók, oktatási intézmények, temetők, parkolók,
szórakozóhelyek, italboltok. Fő célunk a lakosság biztonságérzetének növelése.
A közlekedési balesetek kapcsán törekednünk kell az ittas vezetés megelőzésére, a
városra a könnyű sérüléssel járó balesetek a jellemzőek. A statisztika azt mutatja, hogy
a baleset okozói többnyire nem helyiek, az okok között a gyorshajtás vezet. A
megelőzéssel kapcsolatos elképzeléseimet az írásos beszámoló részletesen tartalmazza.
A rendőri jelenlétet már fokoztuk, mos még hatékonyabbá kell tennünk.
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Még egy témakört érint a beszámoló ez pedig a kábítószer. Nem lehet elmenni
mellette, mert létezik és jelen van a városban is.
Köszönöm szépen az együttműködést, a segítő szándékot, bárhová fordultam
segítségért a városban, mindig kaptam, valamint köszönöm kollégáim lelkiismeretes és
sokszor erőn felüli munkáját!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Sütő László, polgármester
Köszönöm szépen a rendkívül részletes és szakszerű tájékoztatót.
Kérdés
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
A rendőrség tervez-e ellenőrzést az utópályán közlekedő, első sorban külföldi
állampolgárságú erősen ittas személyekkel kapcsolatban? Munkám során mostanában
több alkalommal is találkoztam ilyen esettel, rendkívül veszélyesnek tartom, hogy
óriási kamionokkal ilyen állapotban közlekednek, többször a vizsgálat alatt is
elaludtak.
A testvérvárossal szorosan ápolt kapcsolatnak van-e valamilyen konkrétan
felmutatható haszna, eredménye?
Dr. Piros Attila, rendőr főkapitány
Somogy Megye autópályáját, az M7-est érintően Siófokon és Fonyódon van egy
autópálya alosztályunk, az elmúlt időszakban ezt a területet érintően fokozott
ellenőrzést rendeltem el, melynek az eredményei már látszanak. Az ott lévő egyéb
szolgálatokkal közösen igyekszünk kiszűrni az autópálya közlekedését veszélyeztető
egyéneket.
Dr. Balassa Gabriella, rendőrkapitány
A testvérvárosi kapcsolattal kapcsolatosan elmondanám, hogy a személyes
tapasztalatok nem cserélhetők fel semmivel sem. Amikor az ottani kapitányságot és
technikai felszerelést láthattam az sem, de az ő vendégül látásukkor cserélt szakmai
tapasztalatok sem. Az ott látott feltételekre azt tudom mondani, hogy ez a jövő és a cél.
Könnyebb úgy kitűzni egy célt, ha előtte már megtapasztalhattuk, hogy az milyen is
lehet. Ez a tapasztalat megfizethetetlen! Én nem az általuk nyújtott számítástechnikai
és egyéb segítséget emelném ki, pedig ez is nagyon fontos, hanem a tapasztalatot.
Hozzászólás
Majer István, képviselő
Olyan kérésem lenne a rendőrség felé, hogy amikor a kórház környékén járőröznek,
jöjjenek be és a kórház területén is tegyenek egy kört! Köszönöm, hogy eddig
akárhányszor szóltam, hogy nem kívánatos egyének tartózkodnak a kórház területén
perceken belül kiérkezek.
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Kőrösi András, frakcióvezető
Kiemelném én is a bűncselekmények számának csökkenését. A lakosság
biztonságérzetét és köznyugalmát azonban továbbra is zavarják a Rákóczi utcában
található szórakozóhelyek és rendezvények randalírozásai. Főleg a szombati és
vasárnapi napokon jellemző, hogy az utat versenypályának használják a fiatalok.
Korábban kerestem Önt a kórház bejáratánál levő parkolási problémák miatt, ez lassan
megoldódni látszik, köszönöm a segítséget. Remélem, hogy a jobb minőségű
térfigyelő kamerák megkönnyítik a munkát. A frakció nevében is köszönöm Önnek és
a testület minden tagjának a munkát és további jó munkát kívánok!
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Rendkívül fontosnak tartom az írásos anyagban is megjelölt „cselekvési akarat”
fokozását, legyen null-tolerancia a szabálysértésekkel szemben. A polgárőrséget
többször is említette, kérem, hogy a horvátkúti városrészben is próbáljanak meg
többször együtt megjelenni.
A lopásokat nem lehet teljesen megszüntetni, de egy idős, kiszolgáltatott ember
esetében rendkívül nagy tragédia az ilyen (például tyúklopás, terménylopás), főleg ,ha
valakivel többször esik meg.
Örülök, hogy sikerült beilleszkednie gyorsan a városba és részt vesz a közéletben.
Fiatal a testület, én a személyes tapasztalataim alapján csak dicsérni tudom őket, de ne
dőljenek hátra! Köszönöm az eddigi segítségüket és további jó munkát kívánok!
Markhard József, képviselő
Két dolgot szeretnék megköszönni, az egyik az iskolai prevencióval kapcsolatos segítő
munkájuk, a másik pedig a gombai városrész falunapján nyújtott segítségük.
Dr. Piros Attila, rendőr főkapitány
Ezek a számok és a mögötte levő sértettek mind emberek, én mindig ezt látom és
kollégáimnak is ezt ajánlom. Tudom, hogy a rendőrség nem önmagáért van, mindig
másokat szolgálunk. Elismerem az eredményeket, de lesz még változás, célunk, hogy
mindenkinek meglegyen a saját rendőre, az állampolgárnál pedig a rendőr
telefonszáma. Ameddig van bűnözés, addig nekünk van munkánk! Ha Önök úgy
gondolják, hogy a Marcali Rendőrkapitányság dolgozói jól végezték munkájukat,
kérem,fogadják el a beszámolót.
Dr. Sütő László, polgármester:
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
10/2013. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali város közrendjéről és
közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadta.
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2. Marcali Város településrendezési tervével kapcsolatos településfejlesztési
döntés kiegészítése
Az előterjesztés lényege egy döntés kiegészítés, melyben az állami főépítész által
meghatározottakat vesszük figyelembe. Jelen van az előterjesztésnél Virányi István
főépítész is.
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
11/2013. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat
1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Város
településrendezési
tervével
kapcsolatos
feladatok
tárgyában
hozott
(194/2011.(XII.15.) határozatát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint kiegészíti
és a Településrendezési terv módosítás tervezési folyamata során felmerült
főépítészi, építéshatósági észrevételek valamint tervezői javaslatok alapján az
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti módosításokat támogatja.
2. Az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti módosításokat az Étv. 9.§ (3) bekezdése
szerint már véleményezett tervdokumentáció tartalmazta. Az illetékes
államigazgatási szervek ezek ismeretében adták meg véleményüket, ezért a
Képviselő-testület nem tartja indokoltnak az előzetes és közbenső véleményezési
eljárás újbóli lefolytatását.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint
3. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Az előterjesztés lényege, hogy a ténylegesen megvalósult tételek kerülnek bele,
lényeges az ÖNHIKI-s pályázat, amely egyben azt is jelenti, hogy a hitel 31.866.000
forintra mérséklődik, belekerült minden egyéb más állami támogatás is. Ezt már csak a
zárszámadás fogja követni, akkor válik véglegesség a 2012-es év.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság.
Majer István a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A rendelet módosítását a bizottság jelen levő nyolc tagja megtárgyalta és egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.
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Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, fogadjuk el a rendeletmódosítást.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta az
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 17.) számú önkormányzati
rendeletet módosító 2/2013. (II. 22.) számú önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megvitatása és megállapítása
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Elöljáróban annyit kívánok elmondani, hogy az előterjesztés két részből áll, az első
része az önkormányzat fizetési köztelezettség várható összegének bemutatása, a
második rész a klasszikus költségvetés kiegészítve a pénzügyi bizottság véleményével,
mely már beépítésre került a költségvetésbe. Amennyiben az állam valóban átvállalja a
fennálló tartozásaink 50%-át, úgy a végleges költségvetés klasszisokkal jobb képet fog
mutatni az eddigieknél.
Az idei év költségvetése nem összehasonlítható az előzőekével teljesen más
felépítéssel és szisztéma szerint készült.
Vannak a 2012-es évről áthozott szállítói tartozásaink, mintegy 144 millió forint
értékben, melyek ingatlanértékesítés ellentételezésével szerepelnek a költségvetésben.
Mivel hitellel és hiánnyal tervezni nem lehet, ugyanakkor a központi költségvetésben
van az önkormányzatok adósságrendezésére elkülönített összeg, ezt kiegészítő állami
támogatásként kellett központilag megtervezni.
Van a költségvetésnek egy olyan része, melyet már tegnap elfogadott a testület, s
mivel közös önkormányzati hivatalt működtetünk, a kelevízi képviselő-testülettel
közösen, egy együttes ülésen került elfogadásra a hivatal költségvetése.
Van egy tétel mely folyamatosan szerepeltetni kell mind a bevételi, mind a kiadási
oldalon, ez pedig az adósság konszolidáció. Ez egy kicsit torzítja a képet, de
mindenképen fel kell tüntetni. Éven belüli hitelt valószínűleg mindenképen fel kell
majd venni, mert a 2013. évben esedékes tőke- és kamattartozást márciusban és
szeptemberben fizetnünk kell, ennek nagy részét decemberben majd visszakapjuk.
Helyi adó bevételünk lesz majd márciusban és szeptemberben.
Az ellátandó feladataink alapjaiban változtak meg, így az idei mindenképen egy kisebb
költségvetés, mint az előző éveké. Az elvont támogatás mindenképen nagyobb, mint
az elvont feladat. A fejlesztések tekintetében 2012 az előkészítés éve volt, a látványos
beruházások 2013-ban kezdődnek meg. Folyamatban levő, már befogadott
pályázataink is vannak, ezek megvalósítása is még reálisnak tűnik ebben az évben.
Kisebb városi beruházások lesznek a fogorvosi rendelők felújítása, a Múzeum közi
parkolók felújítása, ill. a Puskás Tivadar utca járdájának folytatása.
Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság képviseletében
Az idei év költségvetése sem felépítésében, sem összegében nem összehasonlítható a
korábbi évekével. Ami lényeges az az, hogy az önként vállalt feladatokban sérülés
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nem történt, azok továbbra is megvalósulhatnak. A bizottságon több vélemény és
javaslat is elhangzott a költségvetést szavazásra ezekkel együtt tettem fel, valamint
Polgármester Úr is jelezte, hogy az elhangzott javaslatok, melyek az előterjesztéshez is
mellékelve lettek beépítésre kerültek az anyagba.
A bizottság a 2013. évi költségvetés tervezetét egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület számára.
Kérdés
Hódos Árpád, képviselő
A televízió átjátszójával kapcsolatban a korzó is bele került a költségvetésbe?
Dr. Sütő László, polgármester
Igen, benne van.
Hozzászólás
Kőrösi András, frakcióvezető
Úgy gondolom, hogy ismét egy nagyon nehéz költségvetési év elé nézünk. Magam is
nagyon sajnálom az elmaradt kis értékű pályázatokat és azt, hogy vannak tervezett
fejlesztések amik évek óta pénzhiány miatt nem valósulnak meg. Nagyon remélem azt,
hogy ebben az évben befejeződik a Széchenyi 23-25. parkolójának felújítása, az
Orgona utca 1-3. csapadékvíz elvezetése, valamint a kórház bejáró parkoló
problémájának megoldása.
Lenne egy módosító javaslatom is. A Múzeum köz parkoló felújítása mellett a 6.számú
mellékletben javaslom a megjegyzés rovatból a „pályázati pénz” hivatkozást törölni,
hiszen úgy gondolom, hogy ezt a problémát az idén mindenképen meg kell oldani.
A sportköltségvetés hasonló a tavalyihoz, sőt még kicsit jobb is. Nagyon örülök, hogy
az idei évben a küzdő szakosztály is támogatást kap az önkormányzattól.
Sokakat érdekel és örömmel tölt el, hogy az oktatási, közművelődési és civil
egyesületekre vonatkozó pályázatokra is jut támogatás.
A frakció és a magam nevében is elfogadásra javaslom a Képviselő-testület részére.
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Minden évben elmondjuk, hogy milyen nehéz a költségvetés, sokan kritizálták az
önkormányzat és a kormány munkáját.
Áttekintettem a korábbi költségvetések előterjesztéseit, az ehhez kapcsolódó vitákat,
mindig nehéz helyzetben voltunk, mindig is forráshiánnyal küszködtünk. 2008-ban is
azt írta a Polgármester Úr, hogy nehéz év lesz, szükség lesz hitelfelvételre, a 2009-es
első előrejelzés még pozitívnak tűnt, majd a második rész forráselvonásokat hozott,
romlott az ingatlanpiac, nehezedett a hitelfelvétel. 2010- ben sem került újragondolásra
az önkormányzatok feladat- és hatásköre.
2010-ben már ezzel a testülettel együtt komoly célunk volt, hogy nagy változásokat
hozzunk, a reorganizációval, a hitelfelvételek csökkentésével.
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Ha globálisan gondolkodunk az előző évben is volt körülbelül ekkora nagyságrendű
hiány, viszont az idén nem hitelfelvétellel őrizzük meg a működőképességünket,
hanem kormányzati segítséggel is számolhatunk.
Az oktatás területén úgy gondolom, hogy jól döntöttünk, amikor azt mondtuk, hogy
vállaljuk az intézmények működtetését.
Kiemelném azt, hogy miközben működőképesnek tartom ezt a várost és a
költségvetést reálisnak, fontos szerep jut az állami tartozás-átvállalásnak is.
A korábbi években mindig olyan fejlesztéseket tudtunk megvalósítani, melyek
esetenként plusz terhet is róttak a városra, mint például a kulturális korzó. Fontos
szerep jut még a megújuló energiákkal kapcsolatos pályázatoknak is, hiszen ezek
hosszú távon megtakarítást is jelentenek.
Szeretném, ha év közben is áttekintenénk majd a költségvetést, hogy hogyan állunk a
kötelező és önként vállalt feladatok megvalósítása terén.
Fontosnak tartanám a 2013-as évben – amely a most meglevő apparátus kapacitásával
valószínűleg meg is valósítható -, hogy vállalkozói referens státusz is legyen a
hivatalban. Egy olyan képzett kollégára gondolok, aki segít a kisvállalkozóknak az
aktuális pályázatok figyelésében és megírásában.
A másik hasonló lakossági igény a horvátkúti szennyvízhálózat kialakításával
kapcsolatos. A Polgármester Úr megígérte, hogy lesz egy tájékoztató, ahol a lakosság
pontos felvilágosítást kap arról, hogy mennyibe kerül a rákötés, milyen segítségeket
lehet ehhez igénybe venni. Kérem, hogy ez lehetőség szerint minél előbb valósuljon
meg!
A költségvetéssel kapcsolatban öt módosítást tennék, melyek valószínűleg már részei a
költségvetésnek, de számomra nem volt egyértelmű.
1. Az óvodai költségvetés tartalmazza azt, hogy a gyerekeket szállító busz menjen be a
faluba és álljon meg ott is! Nem jelent akkora összeget és csökkennének a lakosság
terhei.
2. A Horvátkúti u. 87-nél a falu közepén felmenő horhónál a korlát kidőlt, ott 2-3
méteres szakadék van, ennek a javítását szükséges elvégezni. A többi útburkolat
javítást logikus a szennyvízhálózat kiépítése után elvégezni.
3. Kis-Dörnyei László képviselő-társam bízott meg a következővel: A Mikszáth
Kálmán utca 2-4-6-8. számú házaknál két bevezető út is sérült a műfüves pálya
kialakítása folyamán. Ez körülbelül 1,5 millió forintos beruházást jelentene,
javasolnám a kötvény terhére kijavíttatni.
4. A sporttal kapcsolatosan máshogyan látom én az 5.2. számú táblázatban a számokat,
mint ahogyan azt korábban megbeszéltük. Azt javaslom, hogy a fősorban legyen
1.000.000,- forint a labdarúgásnál, 375.000,- forint az úszásnál, illetve a kerékpárosok
esetében 100.000,- forint legyen az alap és amennyiben sikerül egy országos
rendezvényt megszervezniük erre különítsünk el 500.000,- forintot céltartalékba.
5. A Kulturális Központ esetében az engedélyezett létszámot 9,5 főben látom
meghatározni, holott egy korábbi döntésünk alapján ez már 10 fő. Kérném ennek
javítását!
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Kőrösi András módosító indítványát nem áll módunkban támogatni, mert az
nagyságrendekkel nagyobb, egy 7-8 milló forintos beruházás lenne.
A Puskás Tivadar utca járda építését javasoljuk mi is a kötvényből elkészíttetni, hiszen
jelenleg ez a város egyik legforgalmasabb utcája.
Ezen kívül javasoljuk még a Képviselő-testület bizottsági struktúrájának átrendezését,
az Oktatási és Közművelődési, valamint az Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottság
megszűnését követően, egy új bizottság felállítását tartanánk célszerű és a költségvetés
szempontjából jobb megoldásnak.
Hódos Árpád, képviselő
Nem tudom eldönteni, hogy a mögöttünk álló költségvetési év volt, vagy az előttünk
álló lesz majd nehezebb. Köszönet azoknak a vállalkozóknak, akik türelmesen vártak a
ki nem fizetett pénzükre. Nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a jelenlegi helyzetbe
hosszú évek alatt kerültünk. A kormány sokat tesz, hogy segítsen, a helyzet talán
lassan javul is, de még csak két éve teszik ezt, azt gondolom, hogy körülbelül nyolc év
alatt lehetne rendbe rakni az ország dolgait. A lakossági fórumon több, a kormánnyal
szemben nem tisztességes hozzászólás is elhangzott.
A költségvetést magam is támogatom.
Hosszú András, képviselő
Frakcióvezető úr hozzászólásával kapcsolatban annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az
Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottság munkáját fontosnak tartom, mind a
fiatalok, mind a sport szempontjából. Amennyiben lehetőség van rá én személy szerint
lemondanék bizottsági elnöki tiszteletdíjamról, ezen tevékenységemet a továbbiakban
társadalmi munkában végezném.
Markhard József, képviselő
A költségvetést részemről elfogadhatónak tartom és támogatom. Úgy gondolom,
fontos azt kiemelni, hogy az idén is volt értelme a lakossági fórumoknak, hiszen az
idén is elhangzott két olyan tétel, ami a költségvetésből visszaköszön. Az egyik a
Noszlopy és az Árpád utca közötti gyalogos átkelőhely, a másik az Árpád utcánál
megvalósuló járdaépítés és csapadékvíz elvezetés. Úgy gondolom, hogy a gombaiak
mindegyiket nagy örömmel fogadják.
Dr. Sütő László, polgármester
A pénzügyi bizottság véleményével magam is egyet értek, ezért említettem korábban
is, hogy erre úgy tekintek, mint a költségvetés részére. Ahhoz, hogy a 2013-as év
finanszírozható legyen, mind az adóbevételeknek, mind az állami támogatásnak a
tervezettek szerint meg kell valósulnia, fennálló tartozásainkat is csak akkor tudjuk
fizetni.
Kőrösi András képviselő-társam javaslatát a parkolóval kapcsolatosan támogatom,
valóban nagy összegről van szó, de áldatlan állapotok uralkodnak. Még azt is
elképzelhetőnek tartom, hogy esetleg két lépésben valósuljon meg a kivitelezés,
először akár egy kőszórásos alappal és következő évben pedig egy szilárd
útburkolattal.

12

2102/2/2013.

A lakosságnak szeretném elmondani, amit a tegnapi Képviselő-testületi ülésen már
jeleztem. A Marcali az Otthonunk Egyesület frakciócsoportja tegnap egyhangú
szavazással Kőrösi Andrást választotta meg frakcióvezetőnek. Az egyesület az előírt
bejelentési kötelezettségének eleget tett.
A Dr. Dénes Zsolt által elmondottakat annyival egészíteném ki, hogy az igaz, hogy
elvitte az állam az iskolákat, aminek a fenntartását a normatíva kb. 50%-ban fedezte,
de elvitte a személyi jövedelemadót teljesen és nagy százalékban más adókat is.
A vállalkozói referenssel magam is egyetértek.
A horvátkúti szennyvíz kiemelt projekt, ezért mindenféle szakhatóságnál előnyt élvez,
amint megvan a projektmenedzser neki kell megjelenni a városrészben és tájékoztatni
a lakosságot, ennek márciusban lesz reális esélye.
Az óvodabusz úgy fog szerepelni a költségvetésben, hogy bemegy a faluba.
A Mikszáth utcai útfelújítással egyetértek, bár hasonló az eset, mint a Múzeum köz
parkolójánál.
A sportnál nem akartuk megbontani a táblázatot, ezért céltartalékba tettük, ennek
igazából csak technikai jelentősége van.
A kultúrház esetében magam is egyetértek a 10 fővel, ezt javítani fogjuk.
A Puskás Tivadar utca járdaépítését támogatom.
A kevesebb bizottság működésével is egyet értek, hiszen az Oktatási és
Közművelődési Bizottság oktatási része kiürült. A Hosszú András által felvetetteket
megfontolásra javaslom, hiszen, amennyiben tiszteletdíj nélkül is ellátja a bizottság
elnöki tisztséget, akkor az megtakarítást jelent és működhet tovább a bizottság.
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
A céltartalék indoklását elfogadom. A korábbi évek idézeteivel azt szerettem volna
kihangsúlyozni, hogy a korábbi struktúrán mindenképen változtatni kellett, a korábbi
próbálkozásoknak sok eredménye nem volt. A kötvénnyel kapcsolatosan a korábbi elv
az volt, hogy a kötvényt csak önrészként szerepeltetjük, ez most másként szerepel a
költségvetésben az orvosi rendelők és a tűzoltó laktanya kapcsán. A Múzeum köz
felújítását ezért elvi okokból nem tudom támogatni.
Dr. Sütő László, polgármester
Körösi András módosító indítványát teszem fel szavazásra, mely szerint a Múzeum
közben a két épület közötti parkoló megépítése kerüljön be a város 2013. évi
költségvetésébe.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazat és 5 tartózkodás mellett nem
támogatja a módosító indítványt.
További módosító indítványt nem kívánok szavazásra föltenni, azokkal egyetértek, az
előterjesztés részeinek tekintem őket.
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Aki elfogadja a város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a
költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatását, kérem,
szavazzon.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
12/2013. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta.
Az Áht. 29 § (3) bekezdésében meghatározott saját bevételeinek, valamint az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:
Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség
költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása (100%)
e Ft
Saját bevétel, és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő
Megnevezés
Sorszám
fizetési kötelezettség a tárgyévet
követő
Saját bevételek
tárgyév
1.év
2.év
3.év
Helyi adók
1 520556
510000
510000
510000
Osztalékok, koncessziós díjak

2 120228

Díjak, pótlékok, bírságok
3
Tárgyi eszközök, immateriális
javak, vagyoni érétkű jog
értékesítése,
vagyonhasznosításból
származó bevétel
4
Saját bevételek összesen
5
(1+….+4)
6
Saját bevételek( 5.sor) 50%-a
Előző években keletkezett
tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség ( 8+9)
7
Felvett hitel, és annak
tőketartozása
8
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír, kötvény
9
Fizetési kötelezettséggel
10
csökkentett saját bevétel (6-7)
Felelős:
Dr. Sütő László polgármester
Határidő:
értelem szerint

90000

90000

90000

4350

6000

6000

6000

157360

30000

30000

30000

802494
401247

636000
318000

636000
318000

636000
318000

221596

212123

193300

185200

82952

73479

54656

46556

138644

138644

138644

138644

179651

105877

124700

132800
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Dr. Sütő László, polgármester
Aki elfogadja a város 2013. évi költségvetését, kérem, szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta az
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati
rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. Tájékoztató a GYÉK bérbeadásának és a tanulók ellátásának 2012. évi
tapasztalatairól
Dr. Sütő László, polgármester
Az írásbeli előterjesztést nem kívánom kiegészíteni, viszont ki szeretném emelni, hogy
itt nem az árról tárgyalunk, hanem a tavalyi év tapasztalatairól. Az anyagot két
bizottság is tárgyalta.
Majer István a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
Az előterjesztéssel kapcsolatban szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy az
idei évben mindenképen törekedni kell a fizetési kötelezettség teljesítésére a cég felé.
Az előterjesztést a bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
Markhard József, az Oktatási és Közművelődési Bizottság képviseletében
Az Oktatási és Közművelődési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Hozzászólás
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
A pedagógusok javaslatai között olvastam a kártyaleolvasó bevezetését, a szolgáltatót
ebben az tartja vissza, hogy amennyiben a gyereknek az adott napon nincsen ott a
kártyája vagy a szülő határidőre nem fizette be a térítési díjat, akkor a gyermek nem
étkezhet. Ezt nem tehetjük meg, egyet értek a szolgáltató fenntartásaival.
A másik pedagógus észrevétel, hogy nagy pazarlás olyan ételt főzni, amit a gyerekek
nem esznek meg. Ezzel sem értek egyet, a szülők és a pedagógusok felelőssége, hogy
mindent megkóstoljanak, változatosan egyenek a gyerekek.
A görgetett, nagy tartozások ellenére is folyamatos volt az ellátás, a szolgáltatót ezért
köszönet illeti.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
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A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
13/2013. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a GYÉK
bérbeadásának és a tanulók ellátásának 2012. évi tapasztalatairól szóló előterjesztést.
Megállapította, hogy a szolgáltatást a GYÉK 2000 Kft. a szerződésben foglaltak
alapján megfelelően látja el. A Képviselőtestület a beszámolót jóváhagyja és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
6. Tájékoztató a Központi Tornaterem bérbeadásának 2012. évi tapasztalatairól
Dr. Sütő László, polgármester
Az írásbeli előterjesztést nem kívánom kiegészíteni, itt sem az árról tárgyalunk, hanem
a 2012-es év tapasztalatairól. Az anyagot két bizottság tárgyalta.
Majer István a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
Az előző napirendhez hasonlóan itt is felhívnám a Képviselő-testület figyelmét a
finanszírozás pontosságának betartására. A bizottság tárgyalt a parkoló rész
kialakításáról is, melyet a bizottság az előterjesztéssel együtt szintén támogat.
Hosszú András, az Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottság képviseletében
Az Oktatási és Közművelődési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
14/2013. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat
A képviselőtestület megtárgyalta a Központi Tornaterem bérbeadásának
tapasztalatairól szóló előterjesztést. Megállapította, hogy a Marcali Csarnok
Szolgáltató Kft. jó színvonalon biztosítja az oktatási intézmények testnevelési óráinak
lebonyolítását, gazdája az utánpótlás nevelésnek, támogatja a versenysport működését.
A csarnok szabad kapacitásának jó kihasználása érdekében biztosítja a tömegsport és a
szabadidősport, valamint a kulturális célú igénybevételeket.
A képviselő-testület a tájékoztató előterjesztést elfogadja és jóváhagyja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
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7. A szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos 2012. évi beszámoló
Dr. Sütő László, polgármester
Az írásbeli előterjesztést nem kívánom kiegészíteni, az anyagot a pénzügyi bizottság
tárgyalta.
Majer István a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
Az előterjesztést a bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára, azzal a
kiegészítéssel, hogy a felmondási határidőig a hivatal készítsen javaslatot a
hulladékszállítás további megoldására.
Dr. Sütő László polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
15/2013. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület a SAUBERMACHER-MARCALI Kft. települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló 2012. évi beszámolóját
elfogadja.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester (közlésért)
Határidő: értelem szerint
8. Hulladéklerakó telep adásvételi szerződésének felbontása
Dr. Sütő László, polgármester
Egy régi folyamat végére teszünk ezzel a szerződésfelbontással pontot, aminek a
lényege az, hogy minden visszakerül az eredeti állapotába, úgy ahogy volt. Az
előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület számára.
Dr. Sütő László polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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16/2013. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali 197/1 hrsz-ú
ingatlanra vonatkozóan a Saubermacher-Marcali Kft-vel (8700 Marcali, Kossuth u.
74.) 2008. január 31-én megkötött adásvételi szerződés közös megegyezéssel történő
felbontásához hozzájárul.
Felhatalmazza Marcali Város Önkormányzat Polgármesterét az ezzel kapcsolatos
jognyilatkozatok megtételére, a szerződés aláírására.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: 2013. március 15.
9. Tanuszoda ingyenes tulajdonba vétele
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
A mai napon jött meg az a levél, hogy a TANUSZ Kft. nevéről az állam nevére került
át az uszoda, így elkezdődhet az előterjesztésben szereplő folyamat.
Majer István a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
Az előterjesztést a bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára
Hozzászólás
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Azzal kapcsolatban, hogy a fürdő különféle gyógyászati kezelésekkel egészüljön ki
készültek különféle számítások, egyenlőre azonban az a helyzet, hogy ez szinte csak
veszteségesen lenne működtethető. Sokkal nagyobb esélyét látom annak, hogy
pályázzunk abban az irányban, hogy esetlegesen különféle élményelemekkel bővüljön
majd ki a fürdő.
Dr. Sütő László polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
17/2013. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testülete bejelenti igényét, a törvény erejénél
fogva a Magyar Állam tulajdonában lévő, a Földhivatali Ingatlan nyilvántartás alapján
a folyamatban lévő tulajdonjog bejegyzésre irányuló kérelem szerint a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő tulajdonba kerülő, Marcali 2622/3/A hrsz. alatti
„földhasználati jog alapján létesült épület tanuszoda” megnevezésű, felépítmény
térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására.
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A kérelmezett ingatlant az Önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI
törvény 13.§-a, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdés c)
pontja valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény 13.§ (1) bekezdés 4.) és 15.) pontja alapján az egészséges életmód segítését
célzó szolgáltatások, oktatási, egészségnevelési, és sport feladatok ellátásának
elősegítése érdekében, az épített célnak megfelelően tanuszodaként kívánja
felhasználni.
A térítésmentes átadással kapcsolatban, az Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás
érdekében felmerülő költségek viselését.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyes jognyilatkozatokat
az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során megtegye.
Felelős: dr. Sütő László polgármester
Határidő: azonnal
10. A Marcali Városi Fürdő és Szabadidő Központ napelemes energetikai
korszerűsítése
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
A mai napon már volt szó a fürdőről és a megújuló energiákról is, ezzel kapcsolatos ez
a napirendi pont. Az előterjesztést Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság a tárgyalta.
Majer István a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
Az előterjesztést a bizottság egyhangúlag támogatja és elfogadásra javasolja a
képviselő-testület számára.
Dr. Sütő László polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
18/2013. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat
A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a
Környezeti és Energia Operatív Program (KEOP) keretében meghirdetett „Helyi hő,
és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című, KEOP2012-4.10.0/A kódszámú felhívásra pályázatot nyújt be a „A Marcali Városi Fürdő
és Szabadidő Központ napelemes energetikai korszerűsítése” tárgyában.
A fejlesztés bruttó bekerülési költsége: 49 511 870,- forint, az igényelt támogatás 85%,
azaz: 39 083 520,- forint. A fejlesztés megvalósításához szükséges 7 426 870,- forint
saját forrás összegét a város 2013. évi költségvetés rendeletében, saját bevételből
biztosítja.
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Marcali Város Önkormányzata felkéri a város polgármesterét, hogy a Marcali Városi
Fürdő és Szabadidő Központ napelemes energetikai korszerűsítéséhez szükséges forrás
biztosítása érdekében, nyújtsa be a város pályázatát a „KEOP-2012-4.10.0/A”
kódszámú felhívásra.
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).
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal.
11. Az önkormányzati adósságállomány egy részének a Magyar Állam által
történő átvállalása
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Az előterjesztés szóról szóra megegyezik azzal, amit a Magyar Állam tőlünk elvár. Az
előterjesztést Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság a tárgyalta.
Majer István a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
Az előterjesztést a bizottság egyhangúlag támogatja és elfogadásra javasolja a
képviselő-testület számára.
Dr. Sütő László polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
19/2013. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta.
Az adósságállomány Magyar Állam által történő átvállalásának igénybe vételéhez az
alábbi intézkedéseket hozza:
1. A képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe
kívánja venni.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan
betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez
kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál.
3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az
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önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya
átvállalásáról.
4.A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert, hogy:
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel - az
adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos
feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá alakítsa át;
c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat
kösse meg.
5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással
kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 28.
12. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
A tájékoztató legtöbb része visszaköszön valamely más napirendi pontokban.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
20/2013. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két testületi ülés között
végzett tisztségviselői tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.
Felelős: Dr. Sütő László
Határidő: azonnal
13. 2013. évi óvoda- és iskolatej programban történő részvételről
Dr. Sütő László polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta.
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Majer István a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
Az előterjesztést a bizottság egyhangúlag támogatja és elfogadásra javasolja a
képviselő-testület számára. Annyit azonban kérünk a pedagógusoktól, hogy
figyeljenek ennek a tejnek az ésszerű felhasználására.
Dr. Sütő László polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
21/2013. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi óvoda- és iskolatej
programról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozza:
1.) Felkéri a polgármestert a programban történő részvételhez, a támogatás
igényléséhez szükséges szállítói, és fenntartói szerződések megkötésére.
Felelős: Dr.Sütő László polgármester
Határidő: 2013. február 28.
2.) Felkéri a GYÉK 2000 Kft.-t, hogy az általános iskolások számára a tízórai
elkészítésekor a programban beszerzett tejtermékeket vegye figyelembe, a
kiszállításról gondoskodjon.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester a szerződés elkészítéséért
Határidő: 2013. február 28.
14. A 2013/2014-es tanév iskolai körzethatáraira, kötelező felvételt biztosító
általános iskolára vonatkozó javaslattétel
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Az előterjesztéssel kapcsolatban a városnak csak javaslattételi lehetősége van, a
határozat második felében tájékoztatást adunk a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek számáról, egyébként a Kormányhivatal javaslatát elfogadjuk.
Markhard József az Oktatási és Közművelődési Bizottság képviseletében
Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatja és elfogadásra
javasolja a képviselő-testület számára.
Dr. Sütő László polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
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A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
22/2013. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013/2014-es tanévre
vonatkozó, a Somogy Megyei Kormányhivatal által megküldött iskolai felvételi
körzethatárokkal kapcsolatban az alábbi javaslatot teszi:
1. Csömend és Nikla községek kötelező felvételt biztosító iskolájának – Táska
községhez hasonlóan - Pusztakovácsi község általános iskoláját javasoljuk kijelölni.
2. A településen működő általános iskolai feladat-ellátási helyeken a 2012/2013-as
tanévben tanuló, a településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányát az előterjesztés 1. sz.
melléklete tartalmazza. Egyebekben a Somogy Megyei Kormányhivatal javaslatát
elfogadja.
Felelős: dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
15. A XX. századi önkényuralmi
elnevezéseinek megváltoztatása

rendszerekhez

köthető

közterületek

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Törvény született arról, hogy bizonyos utcaneveket meg kell változtatni, ez marcaliban
öt utcát érint, a Lenin, a Ságvári Endre, a Latinka Sándor, a Karikás Frigyes, valamint
a Kilián György utcákat. Az önkormányzat saját szabályzata értelmében mindegyik
utca esetében kikérte a lakosság véleményét, egyúttal javaslatot is tett az adott utcák
elnevezésére.
A Lenin utca esetében a javaslat Baglas és Csomós utcák voltak, de érkezett több
javaslat Nyírfa utca elnevezésre is.
A Ságvári Endre utcánál Ságvári, Csomós és Bene Ferenc utcák voltak a javaslatok,
ahol az ott lakók részéről 83 beérkezett véleményből 76 szavazat a Ságvári elnevezésre
érkezett. Egyéb fénymásolt papíron 47 db sokszorosított vélemény is érkezett még,
melyeken a Bene Ferenc elnevezést javasolták.
A Latinka Sándor utcánál a javaslataink Szúnyogvár és Maroshévíz utcák voltak, ezzel
szemben a Lakosság egyértelműen a Vasút utca elnevezést támogatta.
A Karikás Frigyes utcánál javaslat egyedül a Karikás elnevezésre érkezett.
A Kilián György utca esetében javaslataink Szélescsapás és Kopári utcák voltak, ezzel
szemben a lakosság madár utca elnevezést szeretne, melyek közül a Gólya utca volt a
legmeghatározóbb.
Javaslom, hogy a továbbiakban utcanevenként szavazzunk és az adott utcánál
mindenki elmondhatja majd a véleményét.
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I.
Dr. Sütő László, polgármester
A Lenin utca esetében, mint előterjesztő annyival egészíteném ki a javaslatomat, hogy
a Csomós utca esetében, hogy az elnevezés konkrétabb legyen Csomós Gergelyre
módosítanám, aki a dinasztia alapítója és legismertebb tagja.
Kőrösi András a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 4 igen, valamint 1 tartózkodás mellett a
Csomós utca elnevezést javasolja.
Hozzászólás
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Frakciónk már korábban kezdeményezte az utcanév változtatásokat, 2009 november
23-án írtam a Polgármester Úrnak levelet, melyben konkrét előterjesztésként kértem a
Lenin és a Ságvári Endre utcák elnevezésének megváltoztatását, hiszen ez közérdekbe
ütköző, mert a névadók önkényuralmi rendszerekhez köthetőek, Ságvári Endre
köztörvényes bűnöket is elkövetett.
A két utca lakói akkor úgy döntöttek – talán kicsit irányított módon, melyben ki lett
hangsúlyozva az ezzel járó kényelmetlenség és költség - , hogy nem kívánják az
említett közterületek elnevezéseinek megváltoztatását.
Akkor levettük ezt a napirendről, de elveinket nem adtuk fel, főleg, hogy
tudomásunkra jutott, hogy a parlament is napirendjére fogja tűzni ezt a dolgot.
Leninnel és Ságvári Endrével kapcsolatban is készültem, de ezzel most nem húznám
az időt, pedig közismert, hogy Lenin a terrort és a koncentrációs táborokat hány
művében szorgalmazta.
Schmidt Mária történész szavait idézném:
„Nincs különbség bűn és bűn között, bármilyen magasztos vagy fennkölt eszme
nevében is követték el azokat. Szó sincs arról, hogy minden náci vagy minden
kommunista egyben tömeggyilkos is lett volna - minden érintettet egyedileg kell
elbírálni és megítélni.”
Egy téves elvtársi szolidaritás miatt nem kell azonosulni minden említett személlyel.
„A mai holokauszt képünk ötven év alatt alakult ki, a kommunizmus tömegirtásával
kapcsolatban viszont mindössze tíz éve történt meg az áttörés. A zsidók
megsemmisítéséről a hatvanas-hetvenes években kezdtek igazán beszélni - a
kommunizmus igazi arcának megismeréséhez is alighanem szükség van még további
harminc esztendőre.”
Egy út elején járunk, amihez ezen utcák elnevezéseinek megváltoztatása
elengedhetetlen. Különös aktualitása, hogy február 25-én lesz a kommunizmus
áldozatainak emléknapja. A továbbiakban majd tételesen szólnék hozzá az egyes
elnevezéshez.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
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A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
23/2013. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta és
Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testülete Jogi és Ügyrendi Bizottságának,
valamint az érintett közterületen lakóhellyel rendelkező állampolgárok véleménye
alapján úgy határoz, hogy a 2012. évi CLXVII. törvénnyel összefüggésben:
a Marcali, Lenin utca elnevezését Csomós Gergely utcára
változtatja 2013. február 21. napjával.
A megváltozott közterület elnevezését jelölő utcanévtábla kihelyezésének határideje
2013. április 30. napja. Egyúttal felkéri Marcali Város Jegyzőjét, hogy a közterületek
megváltozott elnevezését a címnyilvántartásban vezesse át és az elnevezés
megváltoztatásáról értesítse a városi közszolgáltatást nyújtó (oktatási, egészségügyi,
szociális intézményeket, a postai szolgáltatót stb.) szerveket, az ingatlan-nyilvántartó
szervet, a közüzemi szolgáltatást nyújtó szervezetek központjait, az érintett közterület
lakosságát, a GPS szolgáltatókat, továbbá a rendőrséget, a tűzoltóságot és a mentőket.
Határidő: azonnal
Felelős: dr Sütő László polgármester és Bödőné dr Molnár Irén jegyző

II.
Dr. Sütő László polgármester
A Ságvári Endre utcával kapcsolatban kérném a bizottság véleményét.
Kőrösi András a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A Bizottság az előterjesztésben szereplő Bernáth Aurél elnevezést nem támogatta.
Hozzászólás
Hódos Árpád, képviselő
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jegyző Asszony! Módosító indítványt kívánok
tenni. Kérem, hogy a Ságvári Endre utcát Bene Ferencről nevezzük el.
Indoklásom:
Igazán Marcalihoz kötődő olimpiai bajnokról van szó, engedjék meg, hogy pár
gondolatot a könyvéből idézzek:
„Hamis papírokkal, már más néven kezdtem pályafutásomat a marcali focicsapatban.
Játékom megtetszett az akkori sportvezetőknek, így sürgették a leigazolásomat. Akkor
kezdődött az első probléma: nem voltam elég idős, hogy az akkori szabályoknak
megfelelően engedélyezzék játékomat. Léder Laci bácsi előre hozta születési
dátumomat 1944. december 17. helyett, május17-re, így fél évvel korábban kezdhettem
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el focizni a marcali ifi-ben, 12 évesen. Balatonkeresztúron laktam szüleimmel, de
edzésekre rendszeresen jártam be Marcaliba. 13 évesen 57 gólt lőttem egy idény alatt
az ifi-ben, sajnos a bajnokság megnyeréséhez ez sem volt elegendő. Ekkor már
rendszeresen felnőttként játszottam, nyolcadik osztályos korom után több meccsem is
volt a felnőtt csapatban. Egyik legnagyobb élményem a Siófok legyőzése, ahol Deák
Ferencet is ott tudhattam a játékban. Pályafutásomat Marcaliban kezdtem el…”
Tisztelettel kérem a Testületet, hogy támogassa módosító indítványomat!
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Rengeteg életrajzi adatot és idézetet lehet vele kapcsolatban találni a neten is, a
Wikipédia is úgy kezdi, hogy Kaposváron és Marcaliban focizott. Én Szepesi
Györgytől idéznék róla, az első mondatokban káprázatos focitudását emeli ki, de én a
következőt idézném: „Ő volt az a sportember, akit ma is bármelyik generáció és
bármelyik sportág képviselője elé példaképként merek állítani, életeleme, gyógyszere
és ajzószere a feltétlenül győzni akarás volt. Nem ismert lehetetlent a pályán, a futball
jelentette számára az életet, a labda meghálálta neki hűségét.”
Feltétlenül tudni kell róla, hogy olimpiai bajnok és olimpiai érmét 1964-ben Tokio-ban
12 góljával gólkirályként is ünnepelhette.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
24/2013. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta és
Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testülete Jogi és Ügyrendi Bizottságának,
valamint az érintett közterületen lakóhellyel rendelkező állampolgárok véleménye
alapján úgy határoz, hogy a 2012. évi CLXVII. törvénnyel összefüggésben:
Marcali, a Ságvári Endre utca elnevezését Bene Ferenc utcára
változtatja 2013. február 21. napjával.
A megváltozott közterület elnevezését jelölő utcanévtábla kihelyezésének határideje
2013. április 30. napja. Egyúttal felkéri Marcali Város Jegyzőjét, hogy a közterületek
megváltozott elnevezését a címnyilvántartásban vezesse át és az elnevezés
megváltoztatásáról értesítse a városi közszolgáltatást nyújtó (oktatási, egészségügyi,
szociális intézményeket, a postai szolgáltatót stb.) szerveket, az ingatlan-nyilvántartó
szervet, a közüzemi szolgáltatást nyújtó szervezetek központjait, az érintett közterület
lakosságát, a GPS szolgáltatókat, továbbá a rendőrséget, a tűzoltóságot és a mentőket.
Határidő: azonnal
Felelős: dr Sütő László polgármester és Bödőné dr Molnár Irén jegyző
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Dr. Sütő László, polgármester
Arra szeretném kérni a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jövőre vonatkozóan
fontolja meg, hogy – ahogy az az előterjesztésben is szerepelt - Bernáth Aurélról is
utcát nevezzen majd el, tisztelegve ezzel teljes életpályája és Marcalihoz való kötődése
előtt.

III.
Dr. Sütő László polgármester
A Latinka Sándor utca esetében a javaslat a lakosság akaratával megegyezően Vasút
utca.
Kőrösi András a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A Bizottság 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a Latinka Sándor utca nevét Vasút
utcára javasolja változtatni.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
25/2013. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta és
Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testülete Jogi és Ügyrendi Bizottságának,
valamint az érintett közterületen lakóhellyel rendelkező állampolgárok véleménye
alapján úgy határoz, hogy a 2012. évi CLXVII. törvénnyel összefüggésben:
Marcali, a Latinka Sándor utca elnevezését Vasút utcára
változtatja 2013. február 21. napjával.
A megváltozott közterület elnevezését jelölő utcanévtábla kihelyezésének határideje
2013. április 30. napja. Egyúttal felkéri Marcali Város Jegyzőjét, hogy a közterületek
megváltozott elnevezését a címnyilvántartásban vezesse át és az elnevezés
megváltoztatásáról értesítse a városi közszolgáltatást nyújtó (oktatási, egészségügyi,
szociális intézményeket, a postai szolgáltatót stb.) szerveket, az ingatlan-nyilvántartó
szervet, a közüzemi szolgáltatást nyújtó szervezetek központjait, az érintett közterület
lakosságát, a GPS szolgáltatókat, továbbá a rendőrséget, a tűzoltóságot és a mentőket.
Határidő: azonnal
Felelős: dr Sütő László polgármester és Bödőné dr Molnár Irén jegyző
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IV.
Dr. Sütő László, polgármester
A Karikás Frigyes utca nevének megváltoztatásánál a lakosság véleményével
összhangban a javaslat Karikás utca.
Hozzászólás
Markhard József, képviselő
Módosító indítványt szeretnék tenni, hibát követnénk el, ha a keresztnevet elhagyva
Karikás lenne az utcanév. Gombaiként egy ide kötődő személy nevére tennék
javaslatot, ő Gróf Forgách Károly, szeretném, ha róla neveznénk el az utcát. A
Forgách családban több Károly is volt, IV. és V. Károly érdemel említést, ők azok akik
Gomba életében tevékenyen részt vettek, támogatták az iskolát, az egyházközösséget.
Rengeteg adományuk van ma is az egyház tulajdonában, szorosan kötődnek a
városrészhez. Az évkönyvek leírják, hogy Forgách Károly rengeteg uradalmi gyerek
keresztszülője is volt, akire jó szívvel emlékeztek. Tudom, hogy van Marcaliban egy
észak-déli fekvésű Forgách utca a nagypince közelében –ha ennek átnevezése
szükséges, ide el tudnám képzelni a Baglas utcát -, de így, hogy Gróf. Forgách Károly
utca a létjogosultsága Gombán van.
Módosító indítványom tehát, hogy a Karikás Frigyes utca új elnevezése Gróf Forgách
Károly utca legyen.
Kőrösi András a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A Bizottság az előterjesztésben szereplő Karikás elnevezést nem támogatta, a lakosság
is ezt ismerte, erről tudott véleményt nyilvánítani.
Dr. Sütő László, polgármester
Van egy kis problémám, a Jogi és Ügyrendi Bizottság részéről, mint
részönkormányzati javaslat hétfőn az hangzott el, hogy Gróf Forgách Móric.
Amennyiben azóta ülésezett a részönkormányzat, annak valami nyoma is kell, hogy
legyen. A másik gondom a Forgách elnevezéssel van, ez nem úgy működik, hogy
megváltoztatjuk egy utca nevét, ahol emberek laknak. Az ő véleményüket is kell
kérnünk, ráadásul miért változtatnánk meg?! Arra kérem a részönkormányzatot
keressen Gomba történetében egy másik olyan nevet, amilyen utcanév még nincs a
városban. Ez a Forgách utcában lakókkal szemben ez az erővel való visszaélés lenne
az önkormányzat részéről. Kérem, amennyiben erről a mai javaslatról született
részönkormányzati döntés, terjeszd elénk.
Markhard József, képviselő
Elfogadom Polgármester Úr érvelését, kérem, hogy a Karikás Frigyes utca új
elnevezéséről ma ne döntsünk, keresünk Gomba történetében egy másik ide illő nevet!
Dr. Sütő László, polgármester
Egyet értek, erről most nem szavazunk, márciusban úgyis lesz valószínűleg soron
kívüli ülés, akkor visszatérünk rá.

28

2102/2/2013.

V.
Dr. Sütő László, polgármester
A lakosság véleményét figyelembe véve az előterjesztés a Gólya utcát javasolja, a
Kilián György utca új elnevezésének.
Kőrösi András a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A Bizottság 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a Gólya utca elnevezést javasolja.
Hozzászólás
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Az utcanevek új elnevezéseinek javaslata előtt egy helytörténészi csoport véleményét
is kikérte. A csoport egyértelműen nem javasolta madár utca elnevezését, mely
döntését meg is indokolta, ebben az esetben azonban olyan példaértékű volt az utca
összefogása, mely előtt magunk is meghajolunk. További kérésünk, javaslatunk lenne
– például a Múzeum vagy a pedagógusok segítségével – az új elnevezésű utcák
névadóinak bemutatása, megismertetése a lakossággal, akár kiállítás útján is. Az
elutasítás mögött ugyanis többször is az állt, hogy az emberek nem ismerték az adott
személy munkásságát, életútját.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
26/2013. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta és
Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testülete Jogi és Ügyrendi Bizottságának,
valamint az érintett közterületen lakóhellyel rendelkező állampolgárok véleménye
alapján úgy határoz, hogy a 2012. évi CLXVII. törvénnyel összefüggésben:
Marcali, a Kilián György utca elnevezését Gólya utcára
változtatja 2013. február 21. napjával.
A megváltozott közterület elnevezését jelölő utcanévtábla kihelyezésének határideje
2013. április 30. napja. Egyúttal felkéri Marcali Város Jegyzőjét, hogy a közterületek
megváltozott elnevezését a címnyilvántartásban vezesse át és az elnevezés
megváltoztatásáról értesítse a városi közszolgáltatást nyújtó (oktatási, egészségügyi,
szociális intézményeket, a postai szolgáltatót stb.) szerveket, az ingatlan-nyilvántartó
szervet, a közüzemi szolgáltatást nyújtó szervezetek központjait, az érintett közterület
lakosságát, a GPS szolgáltatókat, továbbá a rendőrséget, a tűzoltóságot és a mentőket.
Határidő: azonnal
Felelős: dr Sütő László polgármester és Bödőné dr Molnár Irén jegyző
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16. Gizella utca közterület elnevezésének megváltoztatása
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
A közterület elnevezésének módosítását Dr. Dénes Zsolt kezdeményezte, hiszen az
utcát annak idején az első magyar királynéról kívántuk elnevezni. Ezért a pontosítással
magam is egyet értek.
Hozzászólás
Dr. Dénes Zsolt, képviselő
Magam is úgy gondolom, hogy a korábbi szándék egy konkrét személyhez kötődött,
ezért célszerű a Gizella elnevezést Boldog Gizellára pontosítani.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
27/2013. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta és a
marcali belterület 2615 hrsz- ú közút elnevezését 2013. március 1. napjától „Boldog
Gizella utcára” változtatja.
A megváltozott közterület elnevezését jelölő utcanévtábla kihelyezésének határideje
2013. április 30. napja.
Egyúttal felkéri Marcali Város Jegyzőjét, hogy az új közterület elnevezést a
címnyilvántartásban vezesse át és az elnevezésről értesítse a városi közszolgáltatást
nyújtó (oktatási, egészségügyi, szociális intézményeket, a postai szolgáltatót stb.)
szerveket, az ingatlan-nyilvántartó szervet, a közüzemi szolgáltatást nyújtó szervezetek
központjait, az érintett közterület lakosságát, a GPS szolgáltatókat, továbbá a
rendőrséget, a tűzoltóságot és a mentőket.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr Sütő László polgármester és Bödőné dr Molnár Irén jegyző

17. Ősz utca közterület északi részének névváltoztatása
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Az elnevezés az utcának arra az északi részére vonatkozik, ahol még nem lakik senki,
jelenleg egy ház épül ott. A testvérvárosi kapcsolatra való tekintettel javaslom a
Maroshévíz utca elnevezést.
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Hozzászólás
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Úgy gondolom, hogy az elnevezések kapcsán a Polgármester Úr is próbált logikai úton
haladni, nekünk is volt olyan tervünk, hogy a testvérvárosról utcát nevezzünk el, így
ezt maximálisan támogatni tudjuk.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
28/2013. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta és a
marcali belterület 2557 hrsz- ú közút elnevezését 2013. március 1. napjától
„Maroshévíz utcára” változtatja.
A megváltozott közterület elnevezését jelölő utcanévtábla kihelyezésének határideje
2013. április 30. napja.
Egyúttal felkéri Marcali Város Jegyzőjét, hogy az új közterület elnevezést a
címnyilvántartásban vezesse át és az elnevezésről értesítse a városi közszolgáltatást
nyújtó (oktatási, egészségügyi, szociális intézményeket, a postai szolgáltatót stb.)
szerveket, az ingatlan-nyilvántartó szervet, a közüzemi szolgáltatást nyújtó szervezetek
központjait, az érintett közterület lakosságát, a GPS szolgáltatókat, továbbá a
rendőrséget, a tűzoltóságot és a mentőket.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr Sütő László polgármester és Bödőné dr Molnár Irén jegyző
19. Együttműködési
Önkormányzattal

Megállapodás

módosítása

helyi

Roma

Kisebbségi

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Az előterjesztés lényege, hogy a Marcali Polgármesteri Hivatal elnevezés Marcali
Közös Önkormányzati Hivatalra módosul.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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29/2013. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ában meghatározott, a Marcali Városi Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal (RNÖ) megkötött együttműködési megállapodás
módosítását – amely az RNÖ költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, az
RNÖ működési feltételeinek biztosításával és egyéb feladatokkal kapcsolatban
határozza meg az együttműködés feltételeit – a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában
jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás
aláírására.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
20. Köznevelési intézmények vagyonkezelői és ingyenes használati szerződései
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Három szerződés készül, ebből az egyik az iskola vagyonkezelési szerződése, mely a
szőcsényi szakiskola esetében készül, hiszen itt a vagyon kezelése a KIK-hez kerül. A
második az iskolák működtetésére vonatkozik, itt a 20/C pontban egy olyan korrekciót
javaslok az előterjesztésbe, hogy amennyiben az egységár beszerzésében többlet
következik be, azt el kell ismernünk. Ez rajtunk kívül álló ok, akár még kedvező is
lehet számunkra. A harmadik szerződésben szintén nem kívánunk korrekciót tenni.
Kőrösi András a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület részére.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület nyolc igen szavazattal és egy tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
30/2013. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat
A Marcali Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelési intézmények
ingyenes használatba vételi és vagyonkezelői szerződéseiről szóló előterjesztést
megtárgyalta.,
egyben
felhatalmazza
a
polgármestert
a
Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal a mellékelt szerződések aláírására.
Felelős: dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
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21. A Marcali Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Dr. Sütő László, polgármester
A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy Kis-Dörnyei László alpolgármester
megérkezett, ezzel a Képviselő-testület létszáma 10 főre bővült.
Az előterjesztést szóban kiegészíteni nem kívánom.
Kőrösi András a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület részére.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
31/2013. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Marcali Kistérségi Többcélú
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a
Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
22. A lakbérekről és a lakbértámogatásról szóló 28/2003.
önkormányzati rendelet módosítása

(II.21.) sz.

Dr. Sütő László, polgármester
A rendelet módosítását a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Kőrösi András a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A bizottság a rendeletmódosítást megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület részére.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen - szavazattal elfogadta a
Lakbérekről és a lakbértámogatásról szóló 28/2003. (II.21.) sz. önkormányzati
rendeletet módosító 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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23. Egyebek
Hódos Árpád, képviselő
Tisztelt Képviselő-testület! A Pénzügyi Bizottság ülésén már említettem, most
indítványként javaslom, hogy csatlakozzunk a székely zászló kitűzése kapcsán
felmerült szolidaritási mozgalomhoz és legalább egy hétre tűzzük ki mi is a székely
zászlót.
Dr. Sütő László, polgármester
Azt gondolom, hogy ez nem a magyar politika legsikeresebb döntése, ráadásul már a
román parlamentre is kitűzték, ezzel oka fogyottá vált a dolog. Természetesen a döntés
a Képviselő-testület kezében van.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk Hódos Árpád
indítványáról, mely szerint egy hétre tűzzük ki az önkormányzat épületére a székely
zászlót.
A Képviselő- testület 7igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
32/2013. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hódos Árpád szóbeli
indítványát megtárgyalta, egyben támogatja, hogy az önkormányzat épületére a székely
zászló egy hétre kerüljön kitűzésre.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

K.m.f.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző

