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Dr. Sütő László polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 11 fő
képviselő-testületi tagból 8 fő jelen van. Buna Péter, Markhard József és Majer István
képviselők előre jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni.
A mai ülésen a kiküldésre került anyagok mellett 15. napirendként az önkormányzat
részéről választanánk az iskolai Intézményi Tanácsba delegáltakat. A napirendekre
vonatkozóan van-e kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, kérem, fogadjuk el a
napirendet.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – 8 igen – szavazattal a napirendi
javaslatot az alábbiak szerint fogadta el:
149/2013. (X.17.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú – 8 igen – szavazattal
a 2013. október 17-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

.

1. A 2014. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
2. A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek
tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 15.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
5. Előterjesztés a Marcali V. sz. felnőtt háziorvosi körzet átmeneti ellátásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
6. Tájékoztató két testületi ülés közt végzett tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
7. Tájékoztató a 2014. évi választásokkal kapcsolatosan megnövekedett jegyzői
feladatokról
8. Válasz interpellációra – Tájékoztató a Horvátkúti u. 27.-31. számú ingatlan
előtti nyílt csapadékvíz-elvezető árok állapotával kapcsolatosan
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
9. Válasz interpellációra - Tájékoztató a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár Park
utca felöli közvilágításáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
10. Előterjesztés közszolgáltatási díj kiegészítéséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
11. Előterjesztés a 2013. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás
igényléséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
12. Előterjesztés a TÁMOP 5.4.9. pályázat megvalósításáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
13. Választókerületi alap – Széchenyi u. 23-25. társasházak közötti parkoló
építése
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
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14. Tájékoztató oktatási intézmények beiskolázásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
15. Önkormányzati tag delegálása Intézményi Tanácsba
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
16. Egyebek
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1. A 2014. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Marcali Város Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatokat a Marcali Kistérségi
Többcélú Társulás munkaszervezete által látja el.
A 2014. évi belső ellenőrzési ütemterv Marcali vonatkozóan egy ellenőrzést tervez,
mely január hónapban a Marcali Városi Kulturális Központot érinti.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 8 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
150/2013. (X.17.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzat Képviselőtestülete Marcali Város Intézményeinek 2014.
évi Belső Ellenőrzési Ütemtervéről szóló előterjesztést megtárgyalta, a melléklet
szerint jóváhagyja. Egyben felkéri a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
munkaszervezetét az ellenőrzések lefolytatására.
Felelős:
Határidő:

Bereczk Balázs
belső ellenőrzési vezető
értelem szerint

2. A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek
tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Olyan kötelezően megtárgyalandó előterjesztésről van szó, melyet minden
településnek meg kell tárgyalnia. Ez nem egy rendelet módosítás, hanem egy új
rendelet megalkotása. A szolgáltató neve azért szerepel benne, mert a Kormányhivatal
álláspontja szerint szerepelnie kell, amennyiben a szolgáltató változna, a rendeletet is
módosítani kell majd. A kiküldött anyaghoz Jegyző Asszonynak lenne még néhány
pontosítása, illetve kiegészítése.
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
A cél az volt, hogy a 2013. január 1-jétől hatályba lépett hulladékgazdálkodási
törvénnyel összhangban szülessen egy új rendelet, illetve megalkotásra kerüljön egy
közszolgáltatói szerződés tervezet. A szerződés-tervezetet a közszolgáltatóval,
valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottsággal sikerült egyeztetnünk, melyen még javítani
kell majd, mindaddig, amíg a közszolgáltató hulladékszállítási engedéllyel nem
rendelkezik. Előre láthatólag ez a szerződés lesz majd az alapja a többi 26 település
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közszolgáltatói szerződésének is. Amint lesz engedély, úgy a közszolgáltatói
szerződést is a képviselő-testület elé fogjuk terjeszteni.
Egy új rendelet megalkotása azért is vált szükségszerűvé, mert a törvény pontosít
néhány fogalmat, illetve számos rendelkezést az eddigiektől eltérően tartalmaz. Az
átmenetből adódóan akadnak problémák, mint például a díjfizetéshez kapcsolódó
szabályozás kérdése, melyek a bizottsági ülésen – melyen sajnos nem tudtam jelen
lenni – nem merültek fel. Az e rendeletben megjelenő szabályozás a társasházakra
vonatkozóan sokkal kedvezőbb feltételeket szab, mindaddig azonban, amíg a jelenlegi
szolgáltató végzi a hulladékgyűjtést ezt nem tudjuk hatályba léptetni, hiszen ez egy
adók módjára behajtható köztartozás, a be nem fizetett díjakat az adóhatóság fogja
behajtani. Nem lenne szerencsés, ha a helyi rendeletünk ezzel nem lenne összhangban.
Az új szolgáltató belépéséig a társasházak képviselőivel is tudunk még majd
egyeztetni.
A rendelet tervezett szövegével kapcsolatosan az alábbi pontosításokat tenném:
- A 7. §-ban az elkülönített hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan hiányzik a
meghatározásból az alany, ezért az alábbiak szerint javaslom javítani: „Az
ingatlanhasználónak lehetősége szerint mindent meg kell tennie, hogy a
települési hulladékot elkülönítetten gyűjtse. Ennek érdekében az
ingatlanhasználó”
- az a) pontban a szelektív gyűjtés meghatározást a jogszabályban szereplő
elkülönített gyűjtésre javaslom változtatni
- A 11.§ (2) –ben rossz a visszahivatkozás a gyűjtőedény használata tekintetében,
a 9. § (2) helyett az (1) rendelkezik arról, hogy milyen edényzetet kell igénybe
vennie a lakosságnak
- 20.§ (2)-(3) bekezdését javaslom a szövegből kivenni, hiszen ez a két bekezdés
azzal foglalkozik, hogy mi van akkor, ha egy ingatlan üres, de ez nem jelenti
azt, hogy hulladék sem képződik, hiszen a tulajdonos időnként megjelenhet. A
hulladéktulajdonosokat igazából a 26.§ védi, mely a régi rendeletünkben is
benne volt: „Szüneteltethető a szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30
napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem keletkezik.” A
változtatással a (4) bekezdésből értelem szerűen (2) bekezdés lesz, melynek a
végére javaslom betenni a lakcímnyilvántartásra vonatkozó törvény
meghivatkozását, mely akkor így hangzik: „Amennyiben az ingatlanhasználó az
(1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a
Szolgáltató részére a 19. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat – a
Szolgáltató kérelmére – az 1992. évi LXVI. törvény szerinti adatkezelőnek
hivatalból át kell adni.”
- A 36.§-ban ahol a társasházak által fizetendő és igénybe vehető
tárolóedényekről van szó, az (1) bekezdést az alábbiak szerint javaslom
módosítani: A társasház esetén a társasházi tulajdonostársak közössége,
lakásszövetkezetek esetén a szövetkezeti lakástulajdonos-társak közössége
köteles megfizetni a közszolgáltatás ellátásáért a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat.
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És végül a hatálybalépéssel kapcsolatosan javaslom, hogy tartsuk meg a régi
24/2001-es rendeletünk 38.§-át, illetve azokat a paragrafusokat – a 15.§-ra
hivatkozik vissza, - melyek a társasházak által fizetendő közszolgáltatási díjakra
vonatkoznak. Ha visszaemlékszünk rá két lehetőség volt, vagy a társasház
közössége szerződött a szolgáltatóval – amit emlékezetem szerint senki nem
választott – vagy a családi házas övezetnek megfelelően a háztartások
számának megfelelően fizettek díjat. Mindaddig, míg az új szolgáltató nem
rendelkezik minden engedéllyel és a Saubermacher Marcali Kft-vel
hosszabítjuk a közszolgáltatói szerződést addig ez a rendelkezés a mérvadó. Az
új szolgáltató megjelenésekor a társasházi közösségektől kérni fogunk egy
adatszolgáltatást, a háztartásokról és az abban élők számáról, ezt követően a
szolgáltató ennek megfelelően fog számlázni. Ennek hatályba lépését január 1től javaslom, ha előbb kap az új szolgáltató engedélyt, akkor úgyis módosítani
kell a rendeletet és akár ezen is lehet majd változtatni.

Dr. Sütő László polgármester
Úgy gondolom, hogy a rendelet indoklása minden lényeges elemet tartalmaz.
Kiemelném azt, hogy a törvényben háztartási és háztartási hulladékhoz hasonló jellegű
hulladékként nevesített hulladékot csak a közszolgáltató szállíthatja el, mely egyes
cégek esetében akár teljes körű szerződést is jelenthet. Ez akár kompenzálhatja is a
lakossági hulladék szállításánál keletkező veszteséget. Megfontolásra javaslom, hogy
onnantól, hogy saját közszolgáltatóval szállítunk, a társasházaknál további 10-12%-os
díjcsökkentést alkalmazzunk. Míg a családi házas övezetben évi 52 alkalommal van
szállítás, addig ezt a társasházak esetében a törvény nem teszi lehetővé, mert nyáron
heti két alkalommal van szállítás. Úgy gondolom, hogy meg lehet találni azokat a
költségcsökkentésre utaló tényeket, amelyek a 10-12%-os díjcsökkentést
alátámasztják, hiszen például a szállítás költsége eleve kevesebb, mint a családi házak
esetén.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a
Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalták.
Hódos Árpád, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egy kérés merült felt, Kissné Molnár Ágnes
képviselő-társam kérte, hogy rögzítsük a rendeletben, hogy a gyűjtés 7.00 órai kezdése
továbbra is megmaradjon.
A Polgármester Úr által elmondottakat támogatom a társasházak díjcsökkentésével
kapcsolatosan.
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
A társasházas és családi házas övezetekkel kapcsolatosan eddig is nagy volt a
feszültség, a díjcsökkentést és is támogatom és indokoltnak tartom.
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Hozzászólás
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Annak idején ezt a szabályozást már többször módosítottuk, ha jól emlékszem az
egyik ilyen módosítással sikerült is elérni 30%-os díjcsökkentést. Nagyon örülök
annak, hogy most éppen a Polgármester Úr javasol díjcsökkentést, holott pár üléssel
ezelőtt teljesen mást mondott és a díjak emelkedéséről beszélt. Magam is azt
gondolom, hogy nonprofit jelleggel is meg lehet ugyanolyan hatékonyan és
színvonalon és talán kedvezőbb árakkal szervezni a szemétszállítást.
Hosszú András, képviselő
Egyet értek a díjcsökkentéssel, de rendkívül nagy problémának látom azt, hogy a
gyűjtőszigetek köré rengetegen szórják le a szemetet, ez által rontják a városképet,
rengeteg átutazó is csak egy torz, szeméttel teli képet lát a városról. Javaslom, hogy a
jövőbeni közszolgáltató dolgozzon ki egy intézkedési tervet arra, hogy a környezet
tiszta és szép legyen.
Dr. Sütő László, polgármester
A szemétszállítással kapcsolatosan most is az a véleményem, hogy drágább lesz, de
nem biztos, hogy a lakosságnak is. A térségben, ahol eddig a Saubermacher Kft.
szállított biztos, hogy drágább lesz a szállítás, a közszolgáltatónak ez az ágazata
veszteséges lesz. A feladatunk az, hogy a közszolgáltatónak megteremtsük azokat a
feltételeket, - melyet már ebben a rendeletben is megtettünk -, hogy a városban minden
szemetet gyűjthessenek. Amennyiben belép majd a válogatómű, amely a MecsekDráva projekt keretében épül és, ha ennek az üzemeltetését szintén a közszolgáltató
végzi majd, annak a profitja is megjelenhet majd a Nonprofit Kft-nél. Ez teremtheti
majd meg a társasházak árcsökkentését, mint ahogy korábban a gyűjtési napok
számának csökkentésével – ha jól emlékszem szintén az én javaslatomra – lehetet
kedvezőbb feltételeket teremteni. Amikor elkészítjük majd ezt az előterjesztést azt
mindenképen a társadalmi igazságosság irányába fog haladni.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta A települési
hulladékkal
kapcsolatos
kötelező
közszolgáltatásról,
a
közterületek
tisztántartásáról szóló 21/2013. (X.18.) számú önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Korábban ezt a hulladékrendeletünkben szabályoztuk, a Vízi közmű törvény azonban
ezt kivette belőle, így önálló rendeletben kerül szabályozásra. Jegyző asszony ezzel
kapcsolatosan is tesz néhány pontosítást.
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Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
- A 6.§ (3) –nél javaslom, hogy a közszolgáltatási díj meghatározása a következő
módon kerüljön megfogalmazásra: „a tulajdonos által a közszolgáltatónak
fizetendő, képviselőtestület által rendeletben megállapított díj”.
- A 10. § (2)-ben a tulajdonos kifejezést a közszolgáltatást igénybevevőre
cserélni, hiszen nem csak tulajdonos, de például akár bérlő is igénybe veheti a
szolgáltatást.
- A 11.§ (2)-ben annak a kitételnek, amely a szállítást szolgáló eszközök kapcsán
kimondja, hogy „lakóépületek udvarán kizárólag erre a célra létesített zárt
tárolóban (garázsban) szabad elhelyezni” nem találtunk megfelelő jogszabályt,
ezt javaslom kivenni a rendelet szövegéből. Úgy gondolom, hogy ez a
tulajdonosi kör döntési kompetenciájába tartozó kérdés.
- A hatályon kívül helyezések esetén javaslom a 2. pont kivételét, hiszen az
előzőekben már elfogadtuk a szilárd részét, most a folyékony részét és
jogtechnikailag az előző rendelet elfogadásával kell hatályon kívül helyezni a
régi rendelet folyékony hulladékra vonatkozó részét is.
Dr. Sütő László, polgármester
Az előterjesztést szintén a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság,
valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalták.
Hódos Árpád, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
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.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta A nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló
22/2013 (X.18.) számú önkormányzati rendeletet. (A rendelet szövege a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 15.) önkormányzati
rendelet módosítása
Dr. Sütő László, polgármester
Az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni, azt gondolom, hogy mindenki
számára egyértelmű, hogy miről szól. Tárgyalták a Pénzügyi, Gazdasági és
Környezetvédelmi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottságok.
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Hódos Árpád, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
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 kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta A temetőkről és a
temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 15.) rendeletet módosító 23/2013 (X.18.) számú
önkormányzati rendeletet. (A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. Előterjesztés a Marcali V. sz. felnőtt háziorvosi körzet átmeneti ellátásáról
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy a Képviselő-testület kössön megállapodást hat
hónap időtartamra a Dr. Duró Bt.-vel, dr. Duró Ildikó közreműködése mellett az V.
számú háziorvosi körzet átmeneti ellátására. Dr. Duró Ildikó sávolyi háziorvos, az
ehhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik, a megállapodás alapján heti 11
órában látná el a helyettesítést. A Megyei Egészségpénztárral és az ÁNTSZ-szel mind
ő, mind az önkormányzat megkötötték az erre vonatkozó megállapodásokat, tekintettel
arra, hogy ahhoz, hogy egy praxis elinduljon a megelőző hónap 5-éig alá kell írni a
szükséges dokumentumokat. Ahhoz, hogy az V. számú körzet betegei november
hónapban ne maradjanak ellátatlanul, október 5-ig alá kellett írni a megállapodást. Ezt
a megoldást az Egészségügyi és Szociális Bizottság korábbi ülésén jeleztem, ahol egy
tartózkodás mellett a bizottság támogatta a megvalósítást.
Időközben jelentkezett dr. Moór István nyugdíjas, volt balatonkeresztúri háziorvos, aki
időközben Lengyeltótiban dolgozott egy évig, de ott nem kívánja folytatni ezt a
tevékenységet, ő jelezte, hogy szintén el tudná látni az V. számú háziorvosi körzetben
a helyettesítést, majd ismét jelezte, hogy a szerződésben szereplő megbízásos
feltételeket nem tudja vállalni, viszont közalkalmazottként igen. A közalkalmazottként
való foglalkoztatás nem megvalósítható, tekintettel arra, hogy a Doktor Úr elmúlt 70
éves, így a jogszabály ezt nem engedi. Ezt követően merült fel annak a lehetősége,
hogy amennyiben a pályázat újra kiírásra kerülne, megpályázná. Nem sokkal a
Képviselő-testület ülése előtt jelezte, hogy mégis el tudná vállalni a szerződésben
szereplő feltételekkel is.
Tekintettel arra, hogy érvényes szerződése a MEP-pel és az ÁNTSZ-szel is Duró
Doktornőnek van, javaslom, hogy fogadjuk el a jelen előterjesztés szerinti
megállapodást és hirdessük meg újra a pályázatot. A pályázat meghirdetésével
megadjuk a lehetőséget, hogy akár dr. Duró Ildikó, akár dr. Moór István megpályázza
a praxist és vállalkozó háziorvosként az V. számú felnőtt háziorvosi körzetben
praktizáljon. Szeretném azt is megjegyezni, hogy dr. Moór István jelezte, hogy több
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okból kifolyólag november hónapban semmiképpen nem tudná elvállalni a
helyettesítést.
Az előterjesztést még eredeti formájában az Egészségügyi és Szociális Bizottság
tárgyalta.
Dr. Dénes Zsolt, az Egészségügyi és Szociális Bizottság képviseletében.
Köszönöm a Polgármester Úrnak, hogy szóban javította, mert az írásos anyagban
rosszul szerepel, valóban nem egyhangúlag támogatta a bizottság, hanem egy
tartózkodással, az pedig én voltam. A bizottság akkor egy helyben kiosztott anyaggal
kapcsolatosan nem is tehetett mást.
Kérdés
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Nagyon sajnálom, hogy azt várják el a képviselőktől, hogy egy olyan megbízási
szerződésről szavazzanak, amit nem is láttak. Köszönöm, a Jegyző Asszonynak, hogy
mai kérésemre megküldte.
Polgármester Úr úgy gondolja-e, hogy ez a hat hónapos, határozott idejű szerződés
kizárólagos?
Dr. Sütő László, polgármester
Ez egy hat hónapos, határozott idejű szerződés.
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Máshogy teszem fel a kérdést: Lehetővé teszi-e ez a szerződés, hogy a hat hónap alatt
a praxist megpályáztassuk, vagy bármiféle módon átszervezzük vagy kizárólagosan a
Duró Bt. lehetősége a feladat ellátása?
Dr. Sütő László, polgármester
A pályázat meghirdetésének semmiféle akadálya nincsen, az átszervezéssel
kapcsolatosan viszont módosítanunk kell a megállapodást. Természetesen a
megállapodás bármikor módosítható.
Hódos Árpád, képviselő
Amikor a Börnics doktornő elköltözött, akkor egy bizottsági ülésen javasoltam a
körzetek felosztását. A kérdésem az lenne, hogy a hat hónapos szerződés lejárta után
lenne- e erre lehetőség? Véleményem szerint ugyanis senki nem fogja megpályázni ezt
a körzetet, mert már így is nagyon kevés a beteg.
Dr. Sütő László, polgármester
Az ÁNTSZ-nek nagyon határozott szakmai véleménye van arról, hogy semmiképpen
nem javasolja a körzetek felosztását. Ebben a körzetben jelenleg 1384 beteg van. Az
orvos személye jelentős mértékben befolyásolja a beteg számát, hiszen annak idején,
amikor a Czeiner doktornő átvette a praxisát 800 betege volt, ma közel 2000.
Amennyiben fix doktor van egy körzetben, akkor stabilizálódhat az a körzet is, ezért is
gondolom, hogy a pályázat meghirdetése akár a Duró doktornőnek is egy lehetőség
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arra, hogy megismerje a körzetet és akár meg is pályázza az itteni praxist. Ennek a
megvalósulása esetén nagyon jó korösszetételű háziorvosokkal a város ellátása 15-20
évre biztosított lenne.
Korábban a körzetek felosztásával kapcsolatosan egy megbeszélésre hívtam össze a
négy marcali háziorvost, dr. Dénes Zsolt kivételével a másik három orvos
kategorikusan elzárkózott attól, hogy a körzetek felosztásra kerüljenek, hiszen nem
szeretnének további betegeket fogadni. Úgy ítélik meg, hogy a jelenlegi létszám
teljesen leköti a figyelmüket, energiájukat.
Hozzászólás
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
A tartózkodásom okáról szeretnék röviden pár szót szólni. Akkor ott a bizottsági
ülésen valóban szükség volt egy gyors döntésre, hiszen a körzetet el kell látni, viszont
a lakosság egyértelmű jelzéseket tett azzal kapcsolatban, hogy a helyettesítés nem
megoldás. A hat hónapot rendkívül hosszú időnek tartom, mindenképen állandó
orvosra lenne szükség. Közel egy éve hirdetjük a praxist, komoly érdeklődő nem volt,
de most van komoly érdeklődés, ezért javaslom, hogy a mai napon írjuk ki a
pályázatot.
A megbízási szerződéssel kapcsolatban megjegyezném, hogy szerintem sokkal
kedvezőbb lenne, ha nem április 30-ig szólna a szerződés, hanem a praxis
betöltéséig/átszervezéséig. A 3.bekezdésben szerintem van egy hiba, a megbízott
használatba adja helyett a megbízott használatába adja lenne helyesen. Amivel végkép
nem értek egyet, az a rendelési idő, heti tizenegy óra, ami a fele a normál háziorvosi
rendelési időnek. Ami egyáltalán nem elfogadható az az, hogy hétfőn rendelési idő
nincs. Hétvégén sokan megbetegednek, táppénzes igény is van, kénytelenek lesznek az
emberek az ügyeletet igénybe venni.
A körzetekkel kapcsolatban elmondanám, hogy amikor az V. számú háziorvosi körzet
kialakításra került, akkor Marcali lakossága is sokkal több fő volt. Azóta van
számítógép, mobiltelefon, internetes labor stb..
Módosító javaslatom, hogy az észrevételeim alapján javítsuk ki a szerződést és
fogadjuk el a megállapodást, valamint írjuk ki a pályázatot.
Kétnapos hírem, melyet többen is megerősítettek, hogy a Duró doktornőnek nincsen
szándékában megpályázni a marcali praxist, a nyugdíjas kolléga viszont tartós
megoldást jelenthetne a körzet számára.
Kérem továbbá, hogy a novemberi testületi ülésre kerüljön kidolgozásra elméletben a
körzetek felosztása, hogy amennyiben a pályázat ismét nem jár sikerrel, tudjunk róla
tárgyalni.
Kissné Molnár Ágnes, képviselő
Az V. számú körzet lakóinak nevében magam is javaslom a pályázat kiírását, nagyon
kevés a 11 óra helyettesítés, ráadásul ez éppen a téli megfázásos időszakra esik.
Dr. Sütő László, polgármester
Tekintettel arra, hogy nagy valószínűséggel még ebben a hónapban képviselő-testületi
ülést kell tartanunk a hulladékszállítási engedély megszerzését követően, akkor lesz
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előterjesztve a háziorvosi pályázat, - melynek kiírását magam is támogatom – hiszen
jelenleg nincsen erre kész, kidolgozott előterjesztés. A négy körzettel kapcsolatosan a
korábbi megbeszélés számomra teljesen egyértelművé tette, hogy a három másik
körzet háziorvosa teljesen elzárkózik ettől. A hétfői rendelést magam is támogatom,
tárgyalni fogunk a doktornővel arról, hogy mindenképen megoldást kell rá találnunk.
Próbálkoztunk már ezzel, de hétfői napon rendel a doktornő a sávolyi iskolában, ezt
kell valami más módon megoldani, tárgyalni fogunk a sávolyi polgármester úrral is
erről.
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Megértem az orvos kollégákat, de mégiscsak úgy gondolom, hogy a betegek nyugalma
és biztonsága az elsődleges szempont. A probléma nem a Duró doktornő kvalitásaival
van, aki egy megbízható, jó szakmai felkészültséggel rendelkező orvos, hanem azzal,
hogy távolról látná el, heti 11 órában. Az esélyegyenlőségnek sem teszünk eleget
azzal, hogy ilyen hosszú idő keresztül a lakosság kb. egyötödét ily módon látjuk el. A
körzet előbb-utóbb magát szünteti meg az elvándorlásokkal. Nem tudom, hogy
mikorra tervez a Polgármester Úr képviselő-testületi ülést, de amennyiben a Moór
doktor féle variáció lépne életbe és decembertől ő lenne a megbízott, úgy november 5ig be kell szereznie a szükséges engedélyeket és a megállapodást is meg kell vele
kötni. A pályázat kiírását is sürgetni szeretném, hogy novemberre már ebben is tisztán
lássunk. A helyzetet meg kell oldani, mert ahol nincs állandó orvos onnan a betegek
elvándorolnak és egyre gyakrabban fordul elő, hogy egy-egy orvos már nem fogad
beteget, ez megalázó lehet a betegnek, nem ez a helyes irány.
Kőrösi András, frakcióvezető
A körzetfelosztást nem támogatom, beszéltem háziorvossal is, így is rendkívül hosszú
a várakozási idő, nagy az orvosok leterheltsége. A körzetek felosztása a betegellátás
minőségét is veszélyeztetné, nem támogatom.
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Jegyzőként szeretném elmondani, hogy nagyon sokat dolgoztunk kollégákkal azon,
hogy ez a körzet működhessen. Elsősorban aljegyző asszony és az egészségügyi
bizottság mellett dolgozó Orbán Andrea kollégákkal. A nyár szinte az ezzel
kapcsolatos papírok, engedélyek, pályázati kiírások, előterjesztések készítésével,
beszerzéseivel ment el. Egy nagyon messziről jövő orvosnak nagyon sok segítségre
volt szüksége ahhoz, hogy a praktizálást megkezdhesse, majd ezután, mikor kiderült,
hogy a véglegesnek hitt megoldás nem végleges, jött a folytatás. Amikor szeptember
9-én nyilvánossá vált, hogy a jelenleg körzetben dolgozó orvos október végéig tudja itt
ellátni a feladatát, akkor ismét közösen kellett a Képviselő-testülettel elgondolkoznunk
azon, hogy milyen megoldást találjunk. Szó volt valóban a körzetfelosztás
lehetőségéről és a kártyaszámokról is. Bizottsági ülésen Dénes Frakcióvezető Úr
elmondta, hogy van olyan jogi állásfoglalás miszerint a háziorvosok nem
kötelezhetőek helyettesítésre, ekkor kérte Polgármester Urat, hogy keressen
lehetőségeket és kezdjen tárgyalásokat a kialakult helyzet mielőbbi megoldásával
kapcsolatban. Miután két egyeztetést követően láttuk, hogy az itteni háziorvosok
rendkívül leterheltek és nem tudnak további helyettesítést vállalni, örültünk annak,
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hogy Sávoly és a Közös Hivatal kapcsán megkérdezett dr. Duró Ildikó elvállalta a
helyettesítést és legalább egy időre sikerült megoldani a körzet további működését, ha
nem is ez a legideálisabb helyzet, de ideiglenesen megoldás.
Jogászként arra szeretném felhívni a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy
jelenleg van egy ÁNTSZ és Egészségpénztár által elfogadott szerződésünk,
amennyiben ezt a Képviselő-testület nem fogadja el, ekkor novemberben a körzet
ellátatlan marad, hiszen nem lesz érvényes engedély. Továbbá fel szeretném hívni a
figyelmet, hogy a Duró doktornővel kötött megállapodás tényleg bármikor
módosítható, de a doktornő ezt nem köteles elfogadni. Ennek a mérlegelését,
megfontolását kérem és javaslom, hiszen amennyiben novemberben nem lesz
működőképes az V. számú háziorvosi körzet, nem tudhatjuk, hogy milyen
következményei lesznek.
A bizottság kérte korábban, hogy kérjünk állásfoglalást a degresszióval kapcsolatosan,
ez ma meg is érkezett. Amennyiben Marcaliban négy körzet marad, a hatályos
jogszabályok alapján a háziorvosok nem kaphatnak a degresszió alól felmentést.
Nem tudom pontosan, de annak idején a praxisjoggal kapcsolatban emlékszem rá,
hogy van olyan jogszabály amely kimondja, hogy amennyiben a képviselő-testület kárt
okoz az orvosoknak a finanszírozásban, annak egy évi értékét köteles kártérítésként
megfizetni. Természetesen egyet értek azzal, hogy végleges megoldást kell találnunk,
természetesen a következő bizottsági, illetve képviselő-testületi ülésre pontosan utána
fogok ennek a jogszabályi háttérnek is nézni, hogy a későbbiekben felelősségteljesen
tudjunk dönteni.
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
A gondom az adott jogi helyzettel van, ha járdaépítés kapcsán lehet rendkívüli
képviselő-testületi ülést tartani, akkor talán ez ügyben is lehetett volna. Ennek a
beszélgetésnek a bizottsági ülésen kellett volna zajlania, nem feltétlenül itt a
nyilvánosság előtt. Azzal, hogy helyben lett kiosztva az előterjesztés, nem volt
lehetőség érdemi vita kibontakoztatására. Egyet értek Kőrösi képviselő-társammal,
hogy szem előtt kell tartani a másik négy körzet orvosainak és betegeinek érdekeit, de
az V. számú körzet betegeiét is. Nem mondtam, hogy ne fogadjuk el a megállapodást,
de a jelenlegi megállapodás számomra olyan elfogadhatatlan dolgokat tartalmaz, mint,
hogy hétfőn nem lesz rendelés. Szeretném, ha lehetőség nyílna arra, hogy a betegek
teljes ellátása meg lesz oldva, akkor rugalmasan tudjuk ezt kezelni..
Hódos Árpád, képviselő
Én nem arra gondoltam, hogy legyen négy körzet, lehet hat is, csak legyen állandó
megoldás. Nem tudom megszokni, hogy bizottsági ülésen csak úgy elém tesznek egy
ilyen horderejű kérdést, hogy azonnal dönteni kell.
Dr. Ledniczki István, képviselő
Miután megtudtuk, hogy elmegy az V. számú körzet háziorvosa, felkértük a
polgármestert, keressen megoldást. Ő keresett és talált. Igaz, hogy csak helyettesítéses
formában, de egyenlőre fogadjuk el ezt, mert jelen pillanatban ez ad biztonságot. A
hétfői rendeléssel magam is egyet értek abban, hogy erre nagy szükség van, lehet,
hogy lesz több jelentkező, nem mindegy, hogy milyen jelentkező lesz, koránt sem
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biztos, hogy minden jelentkezőre vonatkozik, hogy jobb megoldás lesz, mint a
helyettesítési forma. Azért vagyunk itt, hogy eldöntsük azt, hogy ki vagy mi a legjobb.
Amennyiben a körzetek számát lecsökkentjük, a település életét szűkítjük be, az
ajánlott betegszám egy-egy körzetben 1500 fő körüli, ez majdnem azt jelenti, hogy hat
körzet kellene.
Dr. Sütő László, polgármester
Nem gondoltam, hogy ilyen hosszú vitára lehetőséget adó napirendet generálunk. Azt
gondoltam, hogy mindenki örülni fog annak, hogy találtunk valakit, aki köztiszteletnek
örvend, kötődik Marcalihoz, hiszen a férje itt dolgozik, három gyereke ide jár iskolába,
nemrég vásároltak itt egy szép nagy telket. Az idő majd megoldja, hogy tervez-e itt
jövőt.
Úgy gondolom, hogy megfeleltem a képviselő-testület elvárásainak ezzel a
megoldással. A városban az ellátás színvonalát meg kell őrizni, ezért nem mindegy,
hogy ki jön ide dolgozni.
A Börnics doktornő három évig árulta a praxisát, mi egy éve hirdetjük, hirdettük az
elmúlt másfél, két hónapban, akit érdekelt, miért nem jelentkezett eddig.
Kérem, hogy fogadjuk el az előterjesztést azzal a feltétellel, hogy igenis legyen hétfőn
rendelés, illetve azzal, hogy írjuk ki ismét a pályázatot!
Hódos Árpád, képviselő
Úgy éreztem, hogy Polgármester Úr abba az irányba vitte el a gondolatsort, hogy én
esetleg a Duró doktornő ellen lennék. Nem ismerem a doktornőt, úgyhogy ez nem is
lenne lehetséges, és természetesen nekem sem mindegy, hogy ki jön ide praktizálni.
Az, hogy bárki jöhet, nem jelenti azt, hogy előzetes bizottsági, illetve testületi
jóváhagyás nélkül odaadhatnánk a praxisjogot valakinek.
Dr. Sütő László, polgármester
Nem gondolom, hogy ezt lehetett kiérezni a mondandómból, nem volt ilyen
szándékom.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, hogy az általam elmondott
módosításokkal együtt szavazzunk az előterjesztésről.
A Képviselő- testület 6 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
151/2013. (X.17.) számú képviselő-testületi határozat
1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Marcali V. számú felnőtt
háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok átmeneti (helyettesítéssel történő)
ellátására 2013. november 1. napjától hat hónap időtartamra a dr. Duró Bt-vel (dr.
Duró Ildikó háziorvos személyes közreműködése mellett kötött) megbízási szerződést
jóváhagyja, azzal a kiegészítéssel, hogy felkéri a dr. Duró Bt.-t hétfői rendelési idő
beiktatására. Az ezzel kapcsolatos megállapodás módosítását jóváhagyja.
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2. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
a Marcali V. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázati kiírást
következő ülésére terjessze elő.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: értelem szerint
6. Tájékoztató két testületi ülés közt végzett tisztségviselői tevékenységről
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Két napirenddel, a nyolcassal és a tizennégyessel kapcsolatban jeleztem, hogy szóbeli
kiegészítést is kívánok tenni. Kíván-e még valaki valamelyikkel kapcsolatban bővebb
tájékoztatást?
Kissné Molnár Ágnes, képviselő
A tizenkettessel.
Hosszú András, képviselő
A nyolcassal kapcsolatban.
Dr. Sütő László, polgármester
- A kórházi adóssággal együtt a központi költségvetés átvállalta a város
adósságállományának mintegy 61%-át, januárban kezdődtek a tárgyalások,
azóta folyamatosan írtuk alá az ezzel kapcsolatos dokumentumokat – egy
alkalommal Alpolgármester Úr is -, most már az utolsó előttinél tartunk, hiszen
a K&H Bankkal és a Hypo Bankkal kapcsolatosan a részvényvisszavonások is
aláírásra kerültek, egyedül az időközben orosz tulajdonba átkerült
Volksbankkal nem sikerült még aláírni.
- Markhard József iskolaigazgatóval közösen tárgyaltunk a Vidék Fejlesztési
Minisztériumban annak kapcsán, hogy az intézmény papíron is átkerüljön a
minisztériumhoz, hiszen jelenleg minden a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központé vagy a városé. Erről készült ott egy emlékeztető is, melyet az,
ígéretek ellenére a mai napig nem kaptunk meg. Ezúton kérem a Tisztelt
Képviselő-testület felhatalmazását, hogy az átadás-átvétellel kapcsolatos
dokumentumokat a későbbiekben aláírhassam, hiszen jelenleg például az
erdőművelő gépek használata teljesen szabálytalan.
- Jegyző Asszonnyal közösen megnéztük Gyótán azt a területet, ahol a
jogszabályok kihasználásával teljesen szabályosan megkezdte a tulajdonos egy
gyönyörű gesztenyesor kivágását, ezt Jegyző Asszonynak egy közbenső
szabályozással sikerült megállítania és idő közben a Duna-Dráva Nemzeti
Parkkal közösen kezdeményeztük a terület védetté nyilvánítását. Így az a fasor
ahol a vágás megkezdődött, illetve az arra merőleges fasor is védetté válna,
ehhez a későbbiekben majd képviselő-testületi döntés is szükséges.
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- Október 10-én részt vettem a Településüzemeltetési Tanács soros ülésén, ahol a
vízügyi, hulladékgazdálkodási és távhő szolgáltatási ágazatok változásairól a
rezsicsökkentés hatásairól volt szó az ágazatot felügyelő államtitkárok és
meghatározó szolgáltatók előterjesztésében. A három jelenlevő államtitkár
részéről az hangzott el, hogy készül egy olyan előterjesztés, mely az állami,
önkormányzati tulajdonban levő szolgáltatók veszteségét kompenzálni fogja. Ez
a rendelkezés az elhangzottak alapján 3-4 hét múlva elkészül.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 8 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
152/2013. (X.17.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két testületi ülés között
végzett tisztviselői tevékenységről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: dr. Sütő László polgármester
Határidő: azonnal
7. Tájékoztató a 2014. évi választásokkal kapcsolatosan megnövekedett jegyzői
feladatokról
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
A Somogy Megyei Közgyűlés elnöke Gelencsér Attila juttatott el hozzánk egy
tájékoztató, melyben azt ismerteti, hogy a 2014-es évben előre láthatólag három
választás is lesz, mely a jegyzőktől és a hivatalok apparátusától rengeteg plusz munkát
követel, egyben kér mindenkit arra, legyen megértő azzal kapcsolatban, hogy ez a
munka kiemelt jelentőségű és sokszor 24 órán belüli cselekvést igényel.
Kiemelném, hogy Marcali ennél nagyságrendekkel leterheltebb, hiszen egyike annak a
négy somogyi városnak, amelyik körzetközponti feladatokat lát el. A hármas számú
választókörzet minden településével kapcsolatban a megyei hivatal Jegyző Asszonyon
és Aljegyző Asszonyon keresztül tartja a kapcsolatot, mely kimondhatatlanul nagy
mennyiségű munkát jelent.
Itt szeretném jelezni, hogy a novemberi képviselő-testületi ülés időpontján is
változtatnunk kell, hiszen Jegyző Asszony és Aljegyző Asszony a választásokkal
kapcsolatosan két napos továbbképzésen vesznek részt.
Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincsen, kérem szavazzunk a tájékoztató
tudomásul vételéről.
Megállapítom, hogy a képviselő- testület egyhangú – 8 igen – szavazattal elfogadta a
2014. évi választások kapcsán megnövekedett jegyzői teendőkkel kapcsolatos
tájékoztatót.
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8. Válasz interpellációra – Tájékoztató a Horvátkúti u. 27.-31. számú ingatlan
előtti nyílt csapadékvíz-elvezető árok állapotával kapcsolatosan
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Régóta húzódó ügyről van szó, az már tisztázódott, hogy nem a mi feladatunk, csak
éppen a két állami szervezet nem tudja eldönteni, hogy melyiküké.
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Úgy gondolom, hogy érdemes volt felszólalnom, hiszen ez egy 2012 óta húzódó ügy
és a levelezésből látom, hogy miután az idén szeptember 19-én felszólaltam 23-án
ismét íródott egy levél ezzel kapcsolatosan. Köszönöm az eddigi munkát és arra
kérném Polgármester Urat, sürgesse, hogy ezzel kapcsolatosan még az idén folyjanak
tárgyalások, valamint kérném a hivatalt, hogy függetlenül attól, hogy ez kinek a
felelőssége készítsenek egy kalkulációt a kivitelezés várható költségével
kapcsolatosan, hogy látható legyen, hogy milyen más lehetőség van még a probléma
megoldására.
Dr. Sütő László, polgármester
Egyet értek a felvetéssel, mielőbb megpróbáljuk a két állami szervet leültetni
egymással.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 8 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
153/2013. (X.17.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Dénes Zsolt
frakcióvezetőnek a Marcali, Horvátkúti u. 27. -31. szám alatti ingatlan előtt levő
csapadékvíz-elvezető árokkal kapcsolatban tett interpellációra adott választ elfogadja.
Felelős: Dr. Sütő László
Határidő: azonnal
9. Válasz interpellációra - Tájékoztató a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár Park
utca felöli közvilágításáról
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
A munkát megrendeltük, a kivitelezés elkezdődött, de abbamaradt, megkerestük a
kivitelezőt és megsürgettük a munka elkészülését.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
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A Képviselő- testület egyhangú – 8 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
154/2013. (X.17.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kissné Molnár Ágnesnek a
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár Park utca felöli közvilágításával kapcsolatban tett
interpellációra adott választ elfogadja.
Felelős: Dr. Sütő László
Határidő: azonnal
10. Előterjesztés közszolgáltatási díj kiegészítéséről
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
A Saubermacher Marcali Kft, kiszámolta, hogy a háztartási hulladék szállításával egy
hónapban mekkora kára keletkezik, ezt a különbözetet a hátralévő 1-2 hónapban – míg
a közszolgáltató minden engedélyt meg nem szerez – az önkormányzat köteles
megtéríteni. Annyi módosítást tennék, hogy a meg nem fizetett tartozásokat, melyek
adó módjára is behajthatóak a befizetés esetén a Saubermacher Kft. fizesse meg az
önkormányzat részére.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 8 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
155/2013. (X.17.) számú képviselő-testületi határozat
1.
Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a települési hulladékkezelési
közszolgáltatás 2013. október havi ellátásához a Saubermacher-Marcali Kft. részére
1.115.438 Ft. összeget veszteségkiegyenlítés címén jóváhagy.
2.
Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete kéri a Saubermacher-Marcali
Kft-t, hogy a veszteségkiegyenlítés megállapítása után beszedett lakossági díjak
kerüljenek Marcali Város Önkormányzata részére megtérítésre, illetve elszámolásra.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
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11. Előterjesztés a 2013. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás
igényléséről
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Megjelent egy rendelet a 2013. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás
támogatásának részletes feltételeiről.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, járuljon hozzá, hogy a Városi Önkormányzat a
2013. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatásának igénybevételét
kezdeményezhesse.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 8 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
156/2013. (X.17.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést.
Egyetért a támogatási igény benyújtásáról a 2013. évi lakossági ivóvíz- és
csatornaszolgáltatás támogatásának igénybevételéhez.
Felhatalmazza Polgármester urat az igény benyújtására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Sütő László polgármester
12. Előterjesztés a TÁMOP 5.4.9. pályázat megvalósításáról
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Nyertünk korábban egy pályázatot, ahol az ESZA Nonprofit Kft. kedvezményezettként
tüntetett fel bennünket, holott a pályázó a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás, az
önkormányzat csak közreműködő szervezet, ennek a pontosításáról lenne most szó.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 8 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
157/2013. (X.17.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP 5.4.9 pályázat
megvalósításáról szóló előterjesztést megtárgyalta
1) Egyetért azzal, hogy a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal a Marcali
Kistérségi Többcélú Társulás által benyújtott TÁMOP 5.4.9-11/1-2012-0026
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azonosító számú pályázat megvalósításában részt vegyen.
2) A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a projektmenedzseri és
pénzügyi vezetői feladatokat látják el, a projektben a feladat ellátáshoz
kapcsolódó bér és járulék költség kerül elszámolásra.
3) Felhatalmazza Marcali Város Önkormányzat polgármesterét a Marcali
Kistérségi Többcélú Társulással kötendő megállapodás aláírására, mely
tartalmazza az ellátandó feladatok körét, és a hozzájuk kapcsolódó költségeket.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: azonnal
13. Választókerületi alap – Széchenyi u. 23-25. társasházak közötti parkoló
építése
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
A javaslatom az, hogy hirdessünk eredménytelenséget, azzal a feltétellel, hogy a
pénzösszeg kerüljön átutalásra a GAMESZ szervezet részéré, akik elvégeznék a
parkoló körbeszegélyezését és zúzott kővel való feltöltését is.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 8 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
158/2013. (X.17.) számú képviselő-testületi határozat
1.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által a
választókerületi alap felhasználásával megvalósítandó, „Marcali, Széchenyi u. 23.-25.
számú társasházak közötti parkoló építésére” vonatkozó munkálatokra meghirdetett,
szerződés odaítélése iránti pályázati eljárásban eredménytelenséget hirdet, különös
tekintettel a rendelkezésre álló fedezet mértéke miatt.
2.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által a
választókerületi alap felhasználásával tervezett, „Marcali, Széchenyi u. 23.-25. számú
társasházak közötti parkoló építésére” a bekerülési összeget a vonatkozó
munkálatokra rendelkezésre álló pénzösszeg erejéig a Marcali GAMESZ Szervezet
részére átutalja, amely elvégzi a parkoló körbeszegélyezését és zúzott kővel való
felszórását.
Felelős (az értesítésért): Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
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14. Tájékoztató oktatási intézmények beiskolázásáról
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Több okból is kértünk tájékoztatót, de ezek mind a mai napig nem érkeztek meg
hozzánk, holott az önkormányzatnak, mint működtetőnek bizonyos dolgokhoz a
hozzájárulását szükséges adnia. Tudvalevő, hogy a Gimnázium már ebben az évben
sem indított közgazdasági osztály, a törvény jelenlegi ismeretei alapján jövőre ezt már
meg sem teheti, hiszen tiszta profilú intézménynek kell lennie. Reméljük, hogy tiszta
profilú gimnázium marad és nem közgazdasági szakközépiskola, bár, mint mondtam a
mai napig ezzel kapcsolatosan megkeresés nem érkezett hozzánk. A másik ilyen dolog
a kollégium, melyről úgy tudjuk, hogy szintén a jogszabályi háttérből adódóan a
jövőben a Marcali Szakképző Iskolához fog tartozni, de, mint mondtam, erről sem
kaptunk hivatalos tájékoztatást.
A kiküldött anyagból látszik, hogy az általános iskolák tekintetében lényeges
létszámváltozás nem történt, kiemelendő viszont, hogy a Noszlopy iskolában ismét
nőtt a vidéki tanulók száma.
Szomorú tény, hogy a gimnázium esetében viszont több mint 10%-kal csökkent a
tanulólétszám. A ténylegesen indult osztályok száma is csak kettő, a korábbi,
tagozatokra vonatkozó tervek, nem hoztak eredményt.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 8 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
159/2013. (X.17.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelési intézmények
beiskolázásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős (az értesítésért): Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
15. Önkormányzati tag delegálása Intézményi Tanácsba
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
A napirendi pontot az ülés elején jeleztem. Az iskolákban megalakuló Intézményi
Tanácsba a székhely szerinti önkormányzatnak lehetősége van egy fő delegálására. A
Tanács véleményező, tanácsadó funkciót fog ellátni. A frakciókkal az egyeztetés
megtörtént, így az alábbi javaslatot teszem:
Dr. Dénes Zsoltot a Berzsenyi Dániel Gimnázium intézményi tanácsába, Kissné
Molnár Ágnest a Marcali Szakképző Iskola, Kőrösi Andrást pedig az alapfokú
intézmény intézményi tanácsába javaslom delegálni.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
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A Képviselő- testület egyhangú – 8 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
160/2013. (X.17.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott marcali székhellyel
rendelkező iskolák intézményi tanácsába a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 73. § (4) bekezdése alapján, az önkormányzat az alábbi tagokat
delegálja:
Dr. Dénes Zsolt

Berzsenyi
Dániel
Gimnázium,
Közgazdasági Szakközépiskola és
Kollégium

Kissné Molnár Ágnes

Marcali Szakképző Iskola

Kőrösi András

Marcali Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Iskola

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
Kérdés, interpelláció
Kőrösi András, frakcióvezető
Lakossági megkeresés érkezett miszerint a Rákóczi utca 6-10. alatt levő társasházban
nem sikerült érvényesíteni a rezsicsökkentést, itt a távhő esetében nagyfogyasztó
szolgáltató van, kérdezném, hogy hogyan lehet itt érvényesíteni a reszicsökkentést?
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
A galamboki út építésével kapcsolatosan felmerült problémákat Hódos Árpád
képviselőtársam is jelezte már korábban, egyrészt a pincék nehéz megközelítését,
egyrészt a nehéz közlekedést. Kérdezném, hogy történtek-e azóta tárgyalások ebben az
ügyben?
Hosszú András, képviselő
Amivel kapcsolatosan most interpellálok, azt egy korábbi felszólalásomban is jeleztem
már. Szeretnék egy olyan intézkedési tervet látni, amely megszüntetné a városban a
szemétkupacot. Olyan anyagot, szakértői véleményeket várok, amely realizálható.
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Dr. Sütő László polgármester válaszai
- A társasházzal kapcsolatosan csak tanácsot tudok adni, hiszen itt az
önkormányzatnak semmiféle hatásköre nincs. Amennyiben megjelent a
rezsicsökkentés, a társasház közössége dönt arról, hogy ezt hogyan érvényesíti a
közös költség kapcsán. Amennyiben a fogyasztónál ez egyáltalán nem jelent
meg, úgy a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez lehet fordulni, ők gyakorolják a
hatósági jogkört ebben az esetben nagyon komoly büntetéssel.
- A horvátkúti úttal kapcsolatban voltunk a Mali István kollégámmal műszaki
bejáráson, megállapodtunk a felhajtók áthelyezésében, kialakításában, sőt még
a buszmegállók elhelyezésében és azok megvilágításában is. Azt azonban
pontosan látni kell, hogy a kivitelező késésben van, így tavaszig biztosan nem
készül el, majd esetleg csak a tavasz folyamán.
- A kukák melletti szemét megszüntetése a szolgáltató feladata. Két lehetőség
van, az egyik, hogy szólunk a szolgáltatónak, a másik, hogy több edényzetre
van szükség, de ez plusz költséggel is jár. A szelektív szemét gyűjtésében
megoldást fog jelenteni, hogy a Mecsek-Dráva projekt keretében újabb
gyűjtőszigetek kerülnek kialakításra és mintegy megduplázódik a szelektív
edényzetek száma. Végleges megoldást a lakosság szemléletváltozása jelenthet.

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

K.m.f.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző
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