JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. április 16-án megtartott
soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen.
Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti
nagyterem)
Jelen vannak: Dr. Sütő László, polgármester
Kis-Dörnyei László, alpolgármester
Fekete Lajos
Kesztyűs Attila
Kőrösi András
Kissné Molnár Ágnes
Dr. Mészáros Géza
Varga Zoltán
Dr. Horváth László
Hosszú András, képviselők
Bejelentéssel
távol van:
Mozsárné Kutor Veronika, képviselő
Meghívottak:

Bereczk Balázs, alpolgármester
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Pápainé dr. Káplár Orsolya, mb. aljegyző
Nagyné Gelencsér Éva, műszaki és városüzemeltetési
irodavezető
Zajcsuk Lajos, pénzügyi irodavezető
Dr. Steiner Györgyi, irodavezető
Szaka Zsolt, GAMESZ Szervezet vezetője
Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető
Vágó Zoltán, Marcali Portál
Bőszné Kiss Katalin, Marcali Média Központ

Dr. Sütő László köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mert a 11 fő képviselő-testületi tagból 10 fő jelen van. Mozsárné Kutor
Veronika előre jelezte távolmaradását.
Dr. Sütő László, polgármester
A Mai ülésre 27 előterjesztés került kiküldésre, remélem, hogy a kiküldött anyagokat
mindenki megkapta.
Javaslom, hogy a II. számú gyermek háziorvosi rendelő ingóságainak átvételéről szóló
előterjesztést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
46.§ (2) c pontja alapján zárt ülésen tárgyaljuk. Aki ezzel egyet ért, kérem szavazzon.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:

64/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a II. számú gyermek háziorvosi
rendelő ingóságainak átvételéről szóló előterjesztés a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46.§ (2) c pontja alapján a 2015.
április 16-i zárt ülésén kívánja megtárgyalni
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Sütő László, polgármester
A nyilvános ülésen tárgyalásra kerülő napirendekre vonatkozóan van-e más javaslat?
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú - 10 igen - szavazattal a napirendi
javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
65/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. április 16-i soron következő
nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.)

Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről
Előadó: Bene Zsolt rendőr alezredes

2.)

Beszámoló a Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Tompos Gábor, tű. fhdgy

3.)

Tájékoztató a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Greffer József, tű. alezredes

4.)

Előterjesztés a 2015. évre vonatkozó Somogy Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság együttműködési megállapodásáról, támogatásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

5.)

A 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásának megvitatása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

6.)

Előterjesztés a Múzeum Alapítvány támogatásáról
Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök

7.)

Az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.15.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
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8.)

Előterjesztés a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az önállóan
működő költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjéről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

9.)

A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek
tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

10.) Előterjesztés nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére
(kitermelésére), és ártalmatlanítás céljára történő elszállításáról szóló
közszolgáltatásra irányuló együttműködési megállapodás megkötéséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
11.) A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ajánlata a
BIOKOM Nonprofit Kft-ben meglévő 1 %-os önkormányzati üzletrészhányad
megvásárlásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
12.) Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési jelentésről
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
13.) Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági
Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök
14.) Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök
15.) Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
16.) Előterjesztés a Maroshévízi Református Egyházközösség támogatásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
17.) A Marcali Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
18.) Előterjesztés a Marcali Média Központ igazgatói álláshelyére meghirdetendő
pályázatról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
19.) Marcali Karikás Frigyes utca közterület új elnevezése
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
20.) Előterjesztés a Puskás Tivadar utca egy része elnevezésének megváltoztatásáról
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
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21.) Előterjesztés a Marcali belterület 2317/2 hrsz- ú út (közterület) elnevezéséről
(Jázmin utca)
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
22.) Előterjesztés a város településfejlesztési koncepciót megalapozó vizsgálatának és a
koncepció fejlesztési irányainak elfogadásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
23.) Előterjesztés polgármester idegen-nyelvtudási pótléka megállapítására
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
24.) A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
25.) Marcali Városi GAMESZ szervezet alapító okiratának módosítása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
26.) Előterjesztés a Posta közi kiemelt szegélyek akadálymentesítéséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
27.) Előterjesztés az ebrendészeti szolgáltatási szerződés megkötéséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
28.) Egyebek
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1.)

Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről

Dr. Sütő László, polgármester
Köszöntöm a mai ülésen Dr. Piros Attila dandártábornokot, Somogy megye
rendőrfőkapitányát és Bene Zsolt ezredest, Marcali város rendőrkapitányát. A kiküldött
anyagtól eltérően dandártábornok úr kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Dr. Piros Attila, dandártábornok
A rendőrség feladata nem új: a bűncselekmények felderítése, megakadályozása, a közrend
és közbiztonság védelme, illetve a mi esetünkben az államhatár védelme is ide tartozik.
Két és fél éve vagyok főkapitány, akkor is elmondtam a képviselő-testületnek és azóta is
vallom, hogy ez a mi kötelességünk, erre esküdtünk. Ennek a szolgálatnak is lehet mérni a
milyenségét, sőt kell is. Lehet, hogy ami tegnap sok volt, az ma elég, holnap kevés. Ebben
az eltelt két és fél évben olyan strukturális és szervezeti változásokat hajtottunk végre,
hogy míg korábban 19000 bűnesetet regisztráltunk Somogy megyében, az mostanra
mintegy 10170 darabra csökkent.
Ebben azonban van némi hatása a
jogszabályváltozásnak is, de a felderítés eredményesség 31%-ról 52%-ra változott. Ez
szépnek tűnik, de még csak most értük el az országos átlagot.
Azt kérem, hogy a képviselő-testület támogassa a beszámolót, bár tudom, hogy legalább
egy ember van a megyében aki nincs ezzel az eredménnyel megelégedve és az én vagyok.
Komoly szervezeti és strukturális változáson megyünk jelenleg is keresztül, hiszen egy
kapitány megbízása sosem örökös, hanem öt évre szól, nekünk nem szabad addig
hátradőlnünk, míg az utolsó elkövetőt is fel nem derítettük.
Sajnos Marcaliban is történt a közelmúltban életellenes bűncselekmény, ilyenkor nem
számoljuk a munkaórákat és nem pihenünk, magam is többször jártam kint a helyszínen.
Ez már egy olyan munka volt, amikor változást láttam a kollégáim szemléletében, a városi,
a megyei kmb-s, járőr és nyomozó mind egy cél érdekében nyomoztak, ennek meg is lett
az eredménye. Ez egy kiemelt bűncselekmény, de számomra ugyanolyan fontos az az
áldozat is akinek a kerti kapálógépét viszik el.
Nagyon sok energiát fektetünk a betöréses lopások, valamint a kábítószerrel való
visszaéléses ügyek felderítésére, a közelmúltban sikerült is egy kábítószer elosztó
csoportot felderítenünk. Itt nagy mennyiségű drogról szól a történet. Minden ilyen esettel
kapcsolatos
jelzést
szívesen
veszünk,
akár
még
névtelenül
is
a
drogprevencio@(kapitányság neve).hu e-mail címen. A nem kábítószernek minősülő
egyéb anyagokkal kapcsolatos jelzéseket is szívesen vesszük.
A marcali kapitányságon is történ változás, ezt a változást én generáltam, az volt az oka,
hogy, javulást, változást tapasztaljunk, melynek az eredményét én már hetekben,
hónapokban látom.
Bizonyára Önök is hallották, hogy a parlament nagy többséggel elfogadta a rendvédelmi
szervek új szolgálati törvényét, ez számunkra nagyon kedvező, de van egy technikai
kérdésköre is, elindult a levél minden megbízott kapitányságvezető irányában, hogy a
képviselő-testület támogassa a kinevezést. Ez egy jogtechnikai kérdés valójában.
Köszönöm a figyelmüket, amennyiben kérdésük van, szívesen válaszolok.
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Kérdés, hozzászólás
Dr. Horváth László, képviselő
Gratulálok a munkájukhoz és ahhoz, hogy sikerült javítani az eredményességen. A
városban a tavalyelőtti évben nagyon sok betöréses lopás történt, ahol aranyat és pénzt
vittek el, ezeknek az elkövetői ma sincsenek meg, terveznek-e ez ügyben bármiféle
továbblépést?A kábítószer is nagyon nagy probléma a városban, tizen- és huszonéves
fiatalok adják el a ruháikat, a szülők pedig tehetetlenek.Az emberek biztonságérzetét nem
a statisztikák mutatják, hanem például a felszerelt térfigyelő kamerák és a biztonságra
költött pénz. Marcali városi rendészetet is alakított, holott a bűnmegelőzés elsősorban a
rendőrség feladata.
Hosszú András, képviselő
Az emberöléses ügyben szinte érintett vagyok, hiszen tőlünk három házzal arrébb történt,
ezúton is köszönöm az áldozatos munkájukat, hiszen talán a jövőre vonatkozóan
visszatartó erő lesz az, hogy ilyen gyorsan meglett az elkövető. A környéken lakó idős
emberek szóltak, hogy kérjek segítséget, hogy gyakrabban járőrözzön arra az autó, de talán
erre nem lesz szükség és az a rész továbbra is nyugodt környék marad.
Ami még kérésem lenne, hogy a drog prevencióra lehetőleg még nagyobb figyelmet
fordítsunk, hiszen az integrált városfejlesztési stratégia készítése során kérdőíves
vizsgálatok visszatükrözték, hogy ez egy létező probléma a városban. Mit terveznek ezzel
kapcsolatosan kifejezetten Marcali tekintetében.
Dr. Mészáros Géza, képviselő
A grafikonokat és a számokat áttanulmányozva egyedül a testi sértések száma növekedett,
de ötéves átlagot nézve mindegyik az átlag alatt van. Nagyon magas a bűnügyek felderítési
aránya, ilyen siker mellett miért van szükség komolyabb váltásra. Miért kell sikerkapitányt
leváltani? Az anyag 15. oldalán korrektül, de mértéktartóan említik a drog prevenciót.
Ebben az ügyben még egy kicsit hatékonyabb fellépést várnánk el.
Kőrösi András, képviselő
A táblázatokat és grafikonokat részletesen átnézve valóban sok esetben csökkent a
bűncselekmények száma, de nem mindenhol. Az új kapitány úr figyelmét szeretném
felhívni néhány, az általam képviselt területet érintő cselekményre. Bűnügyi szempontból
nem jelentős, de a lakosság biztonságérzetét és a köznyugalmat zavarja a belvárosban a
szórakozóhelyek bezárását követő hangoskodások, randalírozások. A Rákóczi utcát
hétvégén többen is versenypályának használták, bár 2014-ben ilyen bejelentés nem történt.
a 2013. év végén történt sorozatos lakásbetöréseket én is szükségesnek tartom
megemlíteni, hiszen ez jelentősen borzolta a lakosság kedélyét. Lehetne-e erről még
valamit bővebben tudni. A város is komoly pénzt fordít a közbiztonságra, nyár elejére
meglesz a 21 darab forgatható kamera és négy rendszámfelismerő. Ez nagy segítség lesz a
rendőrségnek, a városi rendészet megteremtésével is jelentősen hozzájárulunk a
közbiztonság növeléséhez. Az előző kapitánynak megköszönöm a munkáját, az újnak
pedig jó munkát kívánok.
Kesztyüs Attila, képviselő
Korábban már beszélgettünk főkapitány úrral arról, hogy olyan rendőrségre és rendőrökre
van szükség, akikhez a lakosság bizalommal fordulhat és látja rajtuk a segítő szándékot.
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Ezen felül pedig fontosnak találnám a polgárőrség megerősítését, mert egy bátran kiálló
polgárőr hatékonyan segítheti a munkát.
Dr. Piros Attila rendőrfőkapitány válaszai
A közbiztonság az egy érték, a rendőrség pedig ennek egy zászlós hajója. Egyedül ezt soha
nem tudta, nem tudja és nem is fogja tudni megoldani. Ha valaki az elért eredményekkel
nincs megelégedve, az én vagyok, hiába javul az eredmény. Miért a szomszéd megye fogta
meg betöréssorozat elkövetőit? Miért nem mi?
Az emberölés kapcsán azonban jól kijött az együttműködés, nem kellett elhagynunk a
város területét. Jó volt az együttműködés, amellett, hogy rendkívül alapos szakmai munka
folyt.
A kábítószer felderítésben nagyon sokat tudnak segíteni a pedagógusok, a szülők.
Kaposvár belterületén megszűnt a bűnözés. Közösen tudunk fellépni. Van halőr, vadőr,
mezőőr, természetvédelmi őr és vannak polgárőrök.
Az emberölés kapcsán több mint 24 órán át tartott a helyszínelés, de minden
együttműködő segítséget megkaptunk.
Én is elismerem a kollégám munkáit, nem csak százalékokról szól a történet, de minden
szám mögött sértett van. Ha nem elég jól csináljuk, akkor sokkal jobban kell még
csinálnunk. Meg szoktam kérdezni, ha nincs eredmény, hogy „mit tetszettünk csinálni?”,
ha erre nincs válasz, akkor tudom, hogy nem sokat. A 2013-as betöréssorozatot még
mindig fölemlegetik nekem, pedig azóta jóval kevesebb van, a bűnfelderítést évi 365
napon kell végeznünk. Vannak átszervezések, de ilyen okból még senkit nem bocsátottam
el a testülettől. A mostani átszervezésekkel is az a cél, hogy még jobbak legyünk.
Dr. Sütő László, polgármester
Köszönjük szépen, javaslom a képviselő-testületnek, hogy fogadjuk el a beszámolót.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
66/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali város 2014. évi
közrendjéről és közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt az
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
2.) Beszámoló a Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről
Tompos Gábor, tűzoltó főhadnagy
Szóbeli kiegészítésemet egy bemutatkozással tenném meg. Tompos Gábornak hívnak, 2012.
április 1-jéig a marcali hivatásos tűzoltóság állományában szolgáltam, innen kerültem a
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, majd 2014. november 1-től
7

kineveztek a Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnokává. Elődeim
munkáját szeretném, ha még lehet jobban és szebben követni és Marcali Város
Önkormányzatának köszönhetően ezt egy szebb, jobb és kulturáltabb helyen tehetem.
Esetlegesen, ha valakinek kérdése van az anyaggal kapcsolatosan, szívesen válaszolok.
Hosszú András, képviselő
Nagy örömömre szolgál Tompos Gábor Urat köszönteni, részemről amit képviselőként
megtehetek minden segítséget megadok. Munkáját egy jól felszerelt, modern laktanyában
végezheti. Kívánok minél kevesebb vonulást és minél hatékonyabb munkát az életek és
értékek védelmében.
Dr. Sütő László, polgármester
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy fogadjuk el a beszámolót.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
67/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt az
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal

3.)

Tájékoztató a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről

Greffer József, tűzoltó alezredes
Az ifjú kollégára magam is büszke vagyok, hiszen nálunk nevelkedett. Köszönöm a
képviselő-testületnek, hogy eddig támogatták a katasztrófavédelem munkáját ez a
mindennapokban nagy segítségünkre volt, kérem, ha tehetik ezután is támogassák. Az anyag
részletesen tartalmazza az eseteket, a vonulások számát, az ez évi terveinket, a felmerülő
kérdésekre szívesen válaszolok.
Hozzászólás
Kőrösi András, képviselő
A beszámolóból látszik, hogy a tűzesetek száma 2012-től csökken, illetve tűzvédelmi bírság
is 2, illetve 3 esetben lett kivetve. Ami a lakosságot foglalkoztatja az azt, hogy március 5-től
megváltozott az Országos Tűzvédelmi Szabályzat és ezzel együtt a szabadtéri tűzgyújtás
szabályai is. A szabályzat kimondja, hogy belterületen tilos a tűzrakás, kivéve, ha helyi
rendelet ezt másképpen nem szabályozza. A hulladék rendeletünk 42. §-a ezt szabályozza, a
probléma a külterületeken van , azon belül is az úgynevezett zártkertekben. Abban látom a
problémát, hogy a zártkert egy kalap alá van véve a több száz hektáros területekkel. Évente
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két alkalommal jó lenne, ha ezt lehetővé tennék. Kérem, hogy a saját területén ezt lehetőség
szerint szorgalmazza.
Greffer József, tűzoltó alezredes
Itt az elsődleges cél a tűzesetek drasztikus visszaszorítása volt, hiszen a környékben is több
zártkerti ingatlan esett áldozatául a tűzgyújtásnak. Az új szabályzat megalkotásában a civil
szféra is részt vett. A jogalkotó ilyen szabályt hozott, nekünk nincs más dolgunk, mint
ezeket végrehajtani. Próbálunk lojálisak lenni, reméljük, hogy a jogalkotó majd alakítani fog
rajta.
Dr. Sütő László, polgármester
A mai napon Pécsen volt egy szakmai konferencia, ott más okból jött elő a zártkertek
kapcsán ez a dolog, előre láthatólag ezek a területek új besorolást fognak kapni, mert most
egyértelműen mezőgazdasági területek lettek, talán az majd megoldja a problémát.
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy fogadjuk el a beszámolót.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
68/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt az
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal

4.)

Előterjesztés a 2015. évre vonatkozó Somogy Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság együttműködési megállapodásáról, támogatásáról

Dr. Sütő László, polgármester
A település szintű védelmi igazgatás a polgármester hatáskörébe tartozik. A polgári
védelmi feladatrendszer magas színvonalú végrehajtása érdekében a megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság kirendeltség- vezetője azzal a kéréssel fordult hozzám,
hogy Marcali Város Önkormányzata lakosságarányos támogatást nyújtson a Marcali
Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek. A felhasználása nem szorosan állami feladatokhoz,
kisebb pályázatokhoz versenyekhez kapcsolódik. Javaslom, hogy Marcali Város
Önkormányzata 700.000 Ft értékű támogatási keretet biztosítson az idei évre. A keret
felhasználása egyedi kérelemre történik településünket érintő esetekben.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta.
Hosszú András, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag támogatta.
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Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
69/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta.
Egyetért a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatásával oly módon, hogy
700.000 Ft keret összeget különít el a tevékenysége támogatására. Felhatalmazza a
polgármestert a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal történő megállapodás
aláírására és az eseti igénylések elbírálására.
Felelős: dr. Sütő László polgármester
Határidő: 2015. április 30.

5.)

A 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásának megvitatása

Dr. Sütő László, polgármester
Az előterjesztés a legutóbbi módosításokhoz kapcsolódóan mutatja be a 2014. évi
költségvetést, amiből egyértelműen látszik, hogy a működésnél valamivel 100% alatti a
teljesítés, tehát az intézmények és a hivatal is takarékosan gazdálkodtak, a fejlesztéseknél
olyan tételeket is tervezni kellett, melyek az idei évben fognak megvalósulni.
A kiküldött anyaghoz annyi módosítást tennék, hogy a holnapi naptól javaslom hatályba
lépni.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a
Jogi és Ügyrendi Bizottságok tárgyalták.
Hosszú András, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag támogatta
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadta Az
Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 13/2015. (IV.16.)
önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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6.)

Előterjesztés a Múzeum Alapítvány támogatásáról

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
A Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság által
meghirdetett közművelődési céltámogatási pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat a
Bizottság 2015. április 7-én elbírálta, az e célra rendelkezésre álló keretösszeget felosztotta.
A pályázati felhívásra a Múzeum Alapítvány is nyújtott be pályázatot „Helytörténeti
kiadvány megjelentetése” címmel.
Az alapítványok támogatása a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. A
bizottság az alapítvány pályázati célját - miszerint Gál József egykori tanítványai egy
emlékkötetet adjanak ki a Tanár Úrral kapcsolatos élményeikről, az ott megszerzett
tudásukról - támogatásra érdemesnek tartja, így kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
támogassa a Múzeum Alapítványt a kért 300.000 Ft-tal. Elnök asszony távollétében a
bizottság elnökhelyettesét kérdezem, hogy van-e kiegészíteni valója?
Dr. Mészáros Géza, a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági
Bizottság képviseletében
A bizottság egyhangúlag támogatásra méltónak találta a pályázatot és kéri a tisztelt
képviselő-testületet, hogy támogassa ezt a nemes célt.
Kérdés, hozzászólás
Hosszú András, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság elnökeként kötelességem megkérdezni, hogy rendelkezésre áll-e ez az összeg?
Dr. Sütő László, polgármester
Igen, több helyen is rendelkezésre áll, itt a céltartalékot jelölném meg.
Kőrösi András, képviselő
A pályázatban leírtakon kívül amatőr helytörténet kutatók írásai is megjelennének a
kötetben, akik Marcali és a környező települések helytörténetét kutatják. Például Juhászné
Kiss Gabriella a Madarász családról fog írni, Lángi Béla a Kossuth vacsorák Marcalihoz
kapcsolódó szokásairól ,ezen kívül Huszár Mihály, H. Rádics Márta, Kissné Németh Elza
írásai is megjelennek. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos helytörténeti kiadvány lesz,
javaslom, támogatni.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
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70/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztést megtárgyalta, a
Múzeum Alapítvány 300.000 Ft-tal történő támogatását elfogadja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal

7.)

Az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.15.) önkormányzati rendelet
módosítása

Dr. Sütő László, polgármester
Előterjesztő a Jegyző Asszony, kérdezem, hogy kívánja-e az anyagot szóban kiegészíteni?
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Köszönöm, nem kívánom.
Dr. Sütő László, polgármester
Először a szakbizottság képviseletében kérdezem Kissné Molnár Ágnes bizottsági elnököt,
majd a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében Kőrösi Andrást.
Kissné Molnár Ágnes a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság
képviseletében
A bizottság a rendelet módosítását megtárgyalta és egyhangúlag támogatásra javasolja. A
változás a felnőttek ellátását érinti.
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és szintén egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadta Az
intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.15.) önkormányzati rendeletet módosító
14/2015. (IV.16.) önkormányzati rendeletet..
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8.)

Előterjesztés a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az önállóan
működő költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjéről

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
A kormány döntése értelmében április 1-jétől a száz főnél kevesebb főt foglalkoztató
intézmények önálló gazdasági tevékenységet nem végezhetnek. Ezen intézmények
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gazdálkodása a korábbi képviselő-testületi határozatnak megfelelően a hivatalhoz került be,
a jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodások ennek a szabályozását tartalmazzák.
A kolléganők azóta már át is költöztek a hivatalhoz, reméljük, hogy továbbra is ilyen
zökkenőmentesen megy majd az átállás.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta.
Hosszú András, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. Zajcsuk
Úrnak kitartást és jó munkát kívánunk, ezután is támogatni fogjuk a munkáját.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
71/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Marcali Közös
Önkormányzati Hivatal, valamint a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági
Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete költségvetési szerv közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló előterjesztést, azt az
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja, egyben felkéri Marcali Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, illetve a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági
Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete intézményvezetőjét a megállapodás
aláírására.
Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző
Szaka Zsolt intézményvezető
Határidő: értelem szerint
2. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Marcali Közös
Önkormányzati Hivatal, valamint a Marcali Kulturális Központ közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló előterjesztést, azt az
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja, egyben felkéri Marcali Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, illetve a Marcali Kulturális Központ
intézményvezetőjét a megállapodás aláírására.
Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző
Vigmondné Szalai Erika intézményvezető
Határidő: értelem szerint
3. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Marcali Közös
Önkormányzati Hivatal, valamint a Marcali Múzeum közötti munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjéről szóló előterjesztést, azt az előterjesztéshez mellékelt
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formában elfogadja, egyben felkéri Marcali Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét,
illetve a Marcali Múzeum intézményvezetőjét a megállapodás aláírására.
Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző
Vidák Tünde intézményvezető
Határidő: értelem szerint
4. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Marcali Közös
Önkormányzati Hivatal, valamint a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló előterjesztést, azt az
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja, egyben felkéri Marcali Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, illetve a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár
intézményvezetőjét a megállapodás aláírására.
Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző
Monostori Szilveszter intézményvezető
Határidő: értelem szerint
5. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Marcali Közös
Önkormányzati Hivatal, valamint a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont
közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló előterjesztést, azt az
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja, egyben felkéri Marcali Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, illetve a Marcali Városi Fürdő és
Szabadidőközpont intézményvezetőjét a megállapodás aláírására.
Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző
Györkös Tamás intézményvezető
Határidő: értelem szerint
6. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Marcali Közös
Önkormányzati Hivatal, valamint a Marcali Média Központ közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló előterjesztést, azt az
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja, egyben felkéri Marcali Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, illetve a Marcali Média Központ
intézményvezetőjét a megállapodás aláírására.
Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző
Bőszné Kis Katalin, mb. intézményvezető
Határidő: értelem szerint
7. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Marcali Közös
Önkormányzati Hivatal, valamint a Marcali Óvodai Központ közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló előterjesztést, azt az
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja, egyben felkéri Marcali Közös
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Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, illetve
intézményvezetőjét a megállapodás aláírására.

a

Marcali

Óvodai

Központ

Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző
Korcsmárosné Tóth Tünde intézményvezető
Határidő: értelem szerint
8. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Marcali Közös
Önkormányzati Hivatal, valamint a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ
közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló előterjesztést, azt az
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja, egyben felkéri Marcali Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, illetve a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató
Központ intézményvezetőjét a megállapodás aláírására.
Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző
Hartal Katalin intézményvezető
Határidő: értelem szerint

9.)

A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek
tisztántartásáról szóló 21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
A rendelet módosításának a fő lényege, hogy azoknál a háztartásoknál, ahol olyan 75 év
feletti személy él, akinek nincs vele közös háztartásban élő olyan hozzátartozója, aki képes a
munka elvégzésére ott a tisztántartást a feltételeknek megfelelő személyek részére – a
Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál előterjesztett kérelemre – a polgármester
engedélyével a GAMESZ Szervezet saját költségén elvégzi. Az előterjesztést a Pénzügyi,
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottságok
tárgyalták.
Hosszú András, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egy ellen szavazattal, többi igen szavazattal
támogatja a rendelet módosítását.
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A bizottság a rendeletmódosítást megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadta A települési
hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló
21/2013. (X. 18.) önkormányzati rendeletet módosító 15/2015 (IV.16.) önkormányzati
rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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10.) Előterjesztés nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére
(kitermelésére), és ártalmatlanítás céljára történő elszállításáról szóló
közszolgáltatásra irányuló együttműködési megállapodás megkötéséről
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Főnyed és Szegerdő települések önkormányzatai azzal a kéréssel keresték meg Marcali
Város Önkormányzatát, hogy csatlakozhassanak ahhoz a megállapodáshoz, melyet a Város
a KOSZESZ Kft-vel kötött a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
összegyűjtésére (kitermelésére), és ártalmatlanítás céljára történő elszállítására.
Kérem, hogy támogassuk a csatlakozási szándékot.
Kérdés
Hosszú András, képviselő
A KOSZESZ Kft. egy szolgáltató, miért kell Marcal Város Önkormányzatának engedélye
ahhoz, hogy más települések is csatlakozhassanak?
Dr. Sütő László, polgármester
Korábban egy 6-7 tagból álló közösség, - melynek gesztor önkormányzata Marcali választotta ki pályázat útján ezt a szolgáltatót, ehhez kíván mos csatlakozni a két település.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
72/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért, hogy a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére (kitermelésére), és ártalmatlanítás céljára
történő elszállítására szóló közszolgáltatáshoz Főnyed Község Önkormányzata és Szegerdő
Község Önkormányzata csatlakozzon, az erre irányuló együttműködési megállapodásról
szóló előterjesztést megtárgyalta, azt az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.
A képviselő-testület az együttműködési megállapodás elfogadásával megerősíti, hogy
Főnyed Község Önkormányzatát és Szegerdő Község Önkormányzatát az általa
megszervezett közszolgáltatásba befogadja, vállalja, hogy a hatályos közszolgáltatási
szerződést módosítja, a közszolgáltatás nyújtása területének megváltozása miatt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződésnek,
valamint együttműködési megállapodásnak a képviselő-testület nevében történő aláírására.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: azonnal
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11.) A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ajánlata a
BIOKOM Nonprofit Kft-ben meglévő 1 %-os önkormányzati üzletrészhányad
megvásárlásáról
Dr. Sütő László polgármester
Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni,
Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a
Jogi és Ügyrendi Bizottságok tárgyalták.
Hosszú András, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag támogatásra javasolja.
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
73/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
1. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a BIOKOM Nonprofit Kft-ben
meglévő 213.026 Ft névértékű, Marcali Város Önkormányzata tulajdonát képező
osztatlan közös tulajdoni hányadot – a beterjesztett üzletrész adás-vételi szerződésben
írtak szerint – értékesíti a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás javára az üzletrész
névértékével megegyező vételáron.
2. Marcali Városi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert, hogy az
üzletrész értékesítésére vonatkozó adás-vételi szerződést és az ügylethez kapcsolódó
jognyilatkozatokat Marcali Város Önkormányzata nevében aláírja. Marcali Város
Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mecsek-Dráva Önkormányzati
Társulás felé fennálló önkormányzati kötelezettségbe a vételár összege beszámításra
kerüljön.
3. Marcali Városi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Sütő László
polgármestert, hogy a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás felé fennálló kötelezettség
és a vételár kompenzációjára vonatkozó jognyilatkozatot megtegye.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: értelem szerint
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12.) Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési jelentésről
Dr. Sütő László, polgármester
Előterjesztő a Jegyző Asszony, kérdezem, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni?
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Köszönöm, nem kívánom.
Dr. Sütő László, polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta.
Hosszú András, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
74/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi éves
összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót és a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Határiő: azonnal
13.) Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági
Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Dr. Sütő László, polgármester
Mozsárné Kutor Veronika bizottsági elnök távollétében Dr. Mészáros Géza elnökhelyettest
kérdezem, hogy kívánja-e az anyagot szóban kiegészíteni.
Dr. Mészáros Géza Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági
Bizottság képviseletében
A bizottság átruházott hatáskörben a kiemelt kulturális egyesületek részére szétosztott 2,5
millió forintot, a közművelődési céltámogatási pályázatokra beérkezett pályázatok között 2
millió forintot és a sport pályázatokra 1,3 millió forintot.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
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75/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Civil Kapcsolatok, Kulturális,
Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló
tájékoztatót megtárgyalta, azt az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.
Felelős: Mozsárné Kutor Veronika, bizottság elnöke
Határidő: értelem szerint.
14.) Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Dr. Sütő László, polgármester
Kissné Molnár Ágnes bizottsági elnököt kérdezem, hogy kívánja-e az anyagot szóban
kiegészíteni.
Kissné Molnár Ágnes a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság
képviseletében
A bizottság átruházott hatáskörben döntött a köznevelési céltámogatási pályázatok
elbírálásáról, az intézmények nagyon jó pályázatokat küldtek be, mind az 1,5 millió forint
rendelkezésre álló pénzösszeg szétosztásra került..
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
76/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Humán, Köznevelési, Egészségügyi
és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót
megtárgyalta, azt az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.
Felelős: Kissné Molnár Ágnes, bizottság elnöke
Határidő: értelem szerint.
15.) Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről
Dr. Sütő László, polgármester
Van-e valakinek a tájékoztatóval kapcsolatosan kérdése?
Varga Zoltán, képviselő
3, 13, 14
19

Hosszú András, képviselő
10
Dr. Mészáros Géza, képviselő
13
Dr. Sütő László, polgármester
- 2015. március 12-én tárgyaltam a Raklap és Tüzép Kft. Vezetőjével, akivel sikerült
megállapodnunk arról, hogy az épület visszakerül az önkormányzat tulajdonába,
függetlenül a per eredményétől. A Városépítő Kft.-vel folytatott per jelenleg is
folyamatban van, a cég felszámolás alatt áll. Az írásbeli megállapodás aláírásra
került, onnantól, ahogy ez hatályba lép, birtokba vesszük a területet és az ezzel
kapcsolatos területrendezési munkákat is el fogjuk látni.
- A Saubermacher Kft. Nagyon jól zárta az esztendőt, a városi önkormányzatot
megillető osztalék az körülbelül negyven millió forint.
- A megyei közútkezelő igazgatójával és illetékes osztályvezetőjével folytattam
tárgyalásokat a közutak átvételéről és az elkerülő út helyzetéről. Úgy gondolom,
hogy mindenképen egy pozitív megbeszélésről volt szó. Az elkerülő úton jelenleg
tilos a traktoros forgalom, megállapodtunk, hogy az önkormányzat költségvállalása
mellett átfóliázzák a táblákat és a traktoros forgalom is megindulhat az úton.
- Ezen felül tárgyaltunk a Horvátkúti utca átvételéről, mely jelenleg a Magyar Állam
tulajdonában van, de az elmúlt tíz évben mi végeztük rajta a felújítást. Egy kitételünk
volt, hogy az átvétel előtt a bedőlt árok szakaszt hozzák rendbe.
- A harmadik legnagyobb tétel amiről Nagyné Gelencsér Éva irodavezetővel közösen
tárgyaltunk velük, az a 68-as főút belterületi részének önkormányzatit tulajdonba
vétele. Úgy gondolom, hogy ez elől hosszú távon nem zárkózhatunk el. Egy kérésünk
volt, hogy történjen meg egy olyan szintű útfelújítás, mely körülbelül tíz évre
garantálja az út állapotának megmaradását. Állami tulajdonban az ún. galamboki
nyomvonal – Kossuth utca, Sport utca, Petőfi utca, Széchenyi utca – maradna. A
Rákóczi utca így önkormányzati tulajdonba kerülne, így egy belváros rekonstrukció
esetén semmi sem akadályozná, hogy itt szűkített forgalommal számoljunk.
- A közvilágosítás korszerűsítésével kapcsolatban reméljük, hogy hamarosan kiírnak
pályázatokat, ahol 50%-os támogatottság mellett lehet majd pályázni. Ehhez
előzetesen jó felmérni a vállalkozói piacot is, hiszen amennyiben meghívásos lesz,
ismernünk kell majd, hogy kik foglalkoznak ezzel jelenleg az országban.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
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77/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a két testületi ülés között végzett
tisztségviselői tevékenységről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
16.) Előterjesztés a Maroshévízi Református Egyházközösség támogatásáról
Dr. Sütő László, polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta.
Hosszú András, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egy tartózkodás mellett, a többi igen szavazattal
támogatja az előterjesztés elfogadását.
Amennyiben a pénzösszeg rendelkezésre áll, magam is támogatom, hogy adjuk ezt oda a
temető felújítására, mert áldatlan állapotok uralkodnak.
Dr. Sütő László, polgármester
A tv nézők kedvéért elmondom, hogy az I. világháború alatt elesett magyar katonákat,
pontosan 181 magyar katonát az akkori maroshévízi temetőbe temették el. Később ez a
terület román magántulajdonba került és legeltetésre használták. Az elmúlt időben azonban
a Magyar Református Egyháznak az ottani magyarság segítségével sikerült ezt a területet
megvásárolnia. Ahhoz, hogy ezen a helyen katonai temető létesülhessen komoly gyűjtés
kezdődött, részben a magyar állam is támogatja, ahhoz, hogy a román államhoz is
fordulhassanak támogatásért bizonyos önerővel rendelkezni kell, ehhez nyújtanánk mi is
segítséget.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
78/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta.
Egyetért a Maroshévízi Református Egyházközség kérelmében jelzett „Maroshévízi Első
Világháborús Hősi Parcella” létrehozásával. A kegyeleti hely kialakításához 1.000.000 Ft
átadott pénzösszeget biztosít a céltartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert az
együttműködési megállapodás aláírására, a támogatás folyósítására és az elszámolás
koordinálására.
Felelős: dr. Sütő László polgármester
Határidő: értelem szerint
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17.) A Marcali Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve
Dr. Sütő László, polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta.
Hosszú András, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag támogatja. A közbeszerzési terv
mindig az aktuális pályázatokhoz igazodik, jelenleg minden benne van amit tervezünk.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
79/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat 2015. évi
Közbeszerzési Tervét a mellékelt formában jóváhagyja.
A Képviselőtestület felkéri egyúttal a Polgármestert, hogy a jóváhagyott Közbeszerzési
Tervnek Marcali Város Önkormányzatának hivatalos honlapján (www.marcali.hu) történő
közzététele iránt haladéktalanul intézkedni szíveskedjen.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
18.) Előterjesztés a Marcali Média Központ igazgatói álláshelyére hirdetendő
pályázatról
Dr. Sütő László, polgármester
A pályázat a jogszabályoknak megfelelő követelményeket tartalmazza. Mozsárné Kutor
Veronika bizottsági elnök távollétében Dr. Mészáros Géza elnökhelyettest kérdezem.
Dr. Mészáros Géza Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági
Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztésnek megfelelően támogatja a pályázat kiírását és az elbírálás
módját.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
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80/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Média Központ–
magasabb vezetői beosztásnak minősülő – igazgatói álláshelyére készített pályázati felhívást
az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja, és egyetért a pályázatokat előzetesen
véleményező szakmai-szakértői bizottság alábbi összetételével:
- Mozsárné Kutor Veronika, Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és
Ifjúsági Bizottság elnöke
- Zajcsuk Lajos, a Pénzügyi Iroda vezetője
- Németh Ildikó közművelődési, idegenforgalmi és turisztikai referens
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint
19.) Marcali Karikás Frigyes utca közterület új elnevezése
Dr. Sütő László, polgármester
Az ott élők véleményének megfelelően a javaslat, hogy a közterület elnevezése Karikás utca
legyen. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A közterület elnevezésének megváltoztatásához a jogi feltételek adottak, a bizottság az
előterjesztést egyhangúlag támogatja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
81/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a Jogi
és Ügyrendi Bizottság véleményét figyelembe véve úgy határoz, hogy a 2011. évi
CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésére tekintettel a 13. § (1) bekezdés 3. pontjában
foglalt feladatkörében:
a Marcali, Karikás Frigyes utca elnevezést Karikás utcára
változtatja 2015. május 15. napjával.
A megváltozott közterület elnevezését jelölő utcanévtábla kihelyezésének határideje 2015.
június 1. napja.
Egyúttal felkéri a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az új közterület
elnevezést a címnyilvántartásban vezesse át és az elnevezésről értesítse a városi
közszolgáltatást nyújtó (oktatási, egészségügyi, szociális intézményeket, a postai
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szolgáltatót stb.) szerveket, az ingatlan-nyilvántartó szervet (KCR- en keresztül), a
közüzemi szolgáltatást nyújtó szervezetek központjait, az érintett közterület lakosságát, a
GPS szolgáltatókat, továbbá a rendőrséget, a tűzoltóságot és a mentőket.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint
20.) Előterjesztés a Puskás Tivadar utca egy része elnevezésének megváltoztatásáról
Dr. Sütő László, polgármester
A Liszt Ferenc utca torkolatától a vasúti sínig tartó területről van szó, magánlakást nem
érint. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A közterület elnevezésének megváltoztatásához a jogi feltételek adottak, a bizottság az
előterjesztést egyhangúlag támogatja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
82/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a Jogi
és Ügyrendi Bizottság véleményét figyelembe véve úgy határoz, hogy a 2011. évi
CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésére tekintettel a 13. § (1) bekezdés 3. pontjában
foglalt feladatkörében a marcali belterület 2628/4 hrsz- ú út, a Puskás Tivadar utca északi
része (közterület) elnevezését „ZIEHL- ABEGG utcára” változtatja 2015. május 15.
napjával.
A megváltozott közterület elnevezését jelölő utcanévtábla kihelyezésének határideje 2015.
június 1. napja.
Egyúttal felkéri a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 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 (KCR- en keresztül), a
közüzemi szolgáltatást nyújtó szervezetek központjait, az érintett közterület lakosságát, a
GPS szolgáltatókat, továbbá a rendőrséget, a tűzoltóságot és a mentőket.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint
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21.) Előterjesztés a Marcali belterület 2317/3 hrsz- ú út (közterület) elnevezéséről
(Jázmin utca)
Dr. Sütő László, polgármester
A Lengyelkert utcánál épülő új sorházról van szó, az építtető és az ott lakók kérték, hogy a
közterület a Jázmin utca elnevezést kapja, ennek semmilyen akadálya nincs. Az
előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A közterület elnevezésének megváltoztatásához a jogi feltételek adottak, a bizottság az
előterjesztést egyhangúlag támogatja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
83/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a Jogi
és Ügyrendi Bizottság véleményét figyelembe véve úgy határoz, hogy a 2011. évi
CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésére tekintettel a 13. § (1) bekezdés 3. pontjában
foglalt feladatkörében a marcali belterület 2317/3 hrsz- ú utat (közterületet) Jázmin utcának
nevezi el 2015. május 15. napjával.
Az új közterület elnevezést jelölő utcanévtábla kihelyezésének határideje 2015. június 1.
napja.
Egyúttal felkéri a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 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 (KCR- en keresztül), a
közüzemi szolgáltatást nyújtó szervezetek központjait, az érintett közterület lakosságát, a
GPS szolgáltatókat, továbbá a rendőrséget, a tűzoltóságot és a mentőket.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint
22.) Előterjesztés a város településfejlesztési koncepciót megalapozó vizsgálatának és a
koncepció fejlesztési irányainak elfogadásáról
Dr. Sütő László, polgármester
A körülbelül kétszáz oldalas anyag az internetről volt letölthető, ez egy készülő anyag
véleményezése. Akit érdekel ez a 20 évre szóló koncepció, az vetítéssel egybekötött
fórumon is részt vehet, melyet jövő szerdán 17 órakor tartunk itt a nagyteremben, minden
érdeklődőt szeretettel várunk.
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Az anyag a Belügyminisztérium anyagi támogatásával készül, mely megalapozottá teheti a
2014-2020 közötti időszak, majd a 2020 után következő időszak pályázati lehetőségeit.
Hozzászólás
Dr. Horváth László, képviselő
A korábbi műhelymunkáról magam is csak utólag szereztem tudomást, úgy gondolom, hogy
szélesebb körben kellene felmérni a lakosság, a gazdálkodók és a helyi vállalkozók igényeit.
Ne Pesten döntsék el, hogy itt mi történik, hanem az itt lakók.
Kesztyüs Attila, képviselő
Egyet értek a képviselő-társammal, engem is sokan megkeresnek ötletekkel, mint például
úgynevezett felnőtt játszótér vagy szabadtéri kondipark létesítésével. Ugyanez volt a
tapasztalat a fürdő bejárásánál is, az itt lakók mondják el, hogy itt mit szeretnének.
Hosszú András, képviselő
Az egyik bizottsági megbeszélésen magam is ott voltam, ahol a tervező a közigazgatást
kezdte boncolgatni, úgy gondolom, hogy erre semmilyen ráhatásuk nincsen.
Az a véleményem, hogy egy olyan kisvállalkozói kört kellene megtalálnunk, akik a nagy
multikhoz beszállítási lehetőséget keresnek, ebbe az irányba kellene valahogy
elmozdulnunk. Mindenképpen figyelembe kell venni a helyi vállalkozók véleményét.
Dr. Sütő László, képviselő
Jelenleg egy vitaanyag készül, hiszen kell egy alap, egy iránymutatás amiből kiindulunk, azt
követően jön a jövő heti fórum, majd ezután a Belügyminisztérium különböző szakemberei
minősítik az anyagot, amit mi újra fórum elé viszünk. A képviselő-testület a végleges
döntést szeptemberben tudja majd előre láthatólag meghozni, úgy is mondhatjuk, hogy most
kezdődik az anyag társadalmasítása.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
84/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002
azonosítószámú, „Dél-Dunántúli Operatív Program – Fenntartható településfejlesztés a kisés középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” tárgyú
projekttel összefüggő, a Terra Stúdió által készített:
1. Marcali Településfejlesztési koncepció és Integrált Településfejlesztési stratégia
megalapozó vizsgálatát, az előterjesztés 1. számú mellékletében csatolt tartalommal
elfogadja, s azt a tervezés alapjaként megfelelőnek ítéli.
2. Marcali város hosszú távú jövőképe és a Településfejlesztési koncepció fejlesztési
irányait, az előterjesztés 2. számú mellékletében csatolt tartalommal elfogadja, a
fejlesztési irányokat magfelelőnek ítéli.
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Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülte felhatalmazza a város Polgármesterét,
hogy a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia
elkészítésével összefüggő ügyekben az önkormányzat képviseletében önállóan eljárjon.
Felelős:
Határidő:

Dr. Sütő László, polgármester
azonnal

23.) Előterjesztés polgármester idegen-nyelvtudási pótléka megállapítására
Dr. Sütő László, polgármester
Megkérem Kis-Dörnyei László alpolgármester urat, fáradjon ki és vegye át ennél a
napirendnél az ülés vezetését, én bejelentem, hogy mivel az előterjesztés személyemet
érinti, nem kívánok részt venni a szavazásban. Az anyag előterjesztője a Jegyző Asszony.
Kis-Dörnyei László, alpolgármester
Megkérem Jegyző Asszonyt, ismertesse az előterjesztést.
Bödőné dr. Molnár Irén jegyző szóbeli kiegészítése
Tisztelt Képviselő-testület! 2014. december 12-én módosult a köztisztviselői törvény és
mintegy kéthónapos szünet után született meg a szabályozás a polgármesterekre
vonatkozóan, mely a főállású alpolgármesterekre is vonatkozik. Köztisztviselőkre is
vonatkozik, hogy 2015. január 1-je óta jár alanyi jogon az idegen-nyelvi pótlék az orosz
nyelv vonatkozásában is. A korábbi angol, francia, német nyelvek után járó pótlékot az
oroszon kívül az arab és a francia nyelvekre is kiterjesztették. Polgármester Úr ilyen
nyelvismerettel rendelkezik, megfelel annak a feltételnek, hogy egy évet meghaladóan
kiegészítő képzésen részt vett és ilyen nyelven külföldön tanult. Neki tehát 2015. január 1jétől alanyi jogon jár az idegen-nyelvi pótlék.
Tájékoztatom továbbá a képviselő-testületet, hogy az említett jogszabály változása miatt az
önkormányzat működésére vonatkozó szervezeti és működési szabályzatot is módosítani
szükséges, a továbbiakban semmilyen munkáltatói jogot nem lehet átruházni bizottságokra,
Marcali tekintetében a Jogi és Ügyrendi Bizottság gyakorolta a polgármester felett az egyéb
munkáltatói jogokat, ezt a továbbiakban nem teheti, ezért is volt szükséges a képviselőtestület elé hozni ezt az előterjesztést.
Jegyzőként javaslom a jogszabályoknak megfelelően az előterjesztés támogatását, melyet a
Jogi és Ügyrendi Bizottság is tárgyalt.
Kis-Dörnyei László, alpolgármester
Megkérem a bizottság elnökét, tájékoztasson bennünket a bizottság álláspontjáról
Kőrösi András a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
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Kérdés, hozzászólás
Kissné Molnár Ágnes, képviselő
Ha jól értelmezem, a polgármester azért kap nyelvi pótlékot, mert két évig Moszkvában
tanult, a jogszabály ezt írja elő. Kérem, hogy porolja le az orosz nyelvtudását és hozzon
orosz befektetőket az ipari parkba.
Kesztyüs Attila, képviselő
Hasonló véleményem lett volna, kívánom, hogy Polgármester Úr minél jobban ki tudja majd
használni ezt a nyelvtudását itt a városban.
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Egy nagyon kis részét eddig is ki tudtuk használni a Polgármester Úr nyelvtudásának,
hiszen a katonai temetőben vannak orosz elhunytak, és hosszú évek óta akárhányszor
megkerestek bennünket a hozzátartozók akár levélben, akár személyesen, mindig a
Polgármester Úr Segítségét kértük ez ügyben.
Kis-Dörnyei László, alpolgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Dr. Sütő László, polgármester személyes érintettsége miatt kérésére nem vesz részt a
szavazásban.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 7 igen szavazattal 2 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
85/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő megtárgyalta Dr. Sütő László polgármester
idegennyelv-tudási pótlék megállapítására vonatkozó jogosultságát. A dr. Sütő László
polgármester részére 2015. január 1. napi hatállyal havi bruttó 38.650 Ft idegen-nyelvtudási
pótlékot állapít meg.
Felkéri a Város Jegyzőjét, hogy az idegennyelv-tudási pótlék folyósításáról ezen időponttól
visszamenőleg gondoskodni szíveskedjen.
Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén, jegyző
Határidő: értelem szerint
24.) A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Dr. Sütő László, polgármester
Az ülés vezetését visszaveszem.
Az előterjesztés összefügg azzal a korábbi napirenddel, amikor arról beszéltünk, hogy a
gazdasági tevékenységet különféle intézmények tekintetében is ellátjuk. Az alapító okirat a
következő kormányzati funkcióval bővül: „Más szerv részére végzett pénzügyi,
gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások”
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Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete - egyhangú 10 igen szavazattal - az
alábbi határozatot hozza:
86/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Közös Önkormányzati
Hivatal alapító okiratot Módosító okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító okiratát az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására, és felkéri, hogy az
alapító okirat módosítása miatt szükséges intézkedéseknek a Magyar Államkincstár felé
történő megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
25.) Marcali Városi GAMESZ szervezet alapító okiratának módosítása
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
A jelenlegi alapító okirat módosítást az teszi szükségessé, hogy a Marcali GAMESZ a város
köztemetőiben ellátja a közlekedő utaknak, a zöldterületeknek a kezelését, gondozását is,
azonban ez a tevékenység a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció
szerinti megjelölése felsorolásában nem szerepel.
Ezt a hiányosságot hivatott pótolni a jelen alapító okirat módosítás az alábbi kormányzati
funkció felvételével: „Köztemető-fenntartás és-működtetés”
Kérdés, hozzászólás
Hosszú András, képviselő
Szakbizottság nem tárgyalta az előterjesztést, a jövőben szívesen venném, ha tárgyalhatná.
Kesztyüs Attila, képviselő
Képes-e a GAMESZ ezeket a feladatokat ellátni, van-e rá megfelelő eszközállománya?
Dr. Sütő László, polgármester
Azért nem tárgyalta bizottság, mert kedden merült fel annak a gondolata, hogy a jelenleg
hatályos költségvetési törvény alapján lehetne plusz forrásokat találni erre a feladatra.
Ezeket a feladatokat a GAMESZ részben eddig is ellátta.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete - egyhangú 10 igen szavazattal - az
alábbi határozatot hozza:
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87/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Városi Önkormányzat
Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete alapító okiratot Módosító okiratát és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát az előterjesztéshez mellékelt
formában elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására, és felkéri, hogy az
alapító okirat módosítása miatt szükséges intézkedéseknek a Magyar Államkincstár felé
történő megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
26.) Előterjesztés a Posta közi kiemelt szegélyek akadálymentesítéséről
Dr. Sütő László, polgármester
Kőrösi András egyéni választókerületi települési önkormányzati képviselő a Marcali 3.
számú egyéni választókerület választókerületi alapjának terhére a 2015. évben a „Marcali,
Posta közi kiemelt szegélyek akadálymentesítése”elnevezésű, kivitelezési munka
elvégzésére tett javaslatot. A kérelmet a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és
Városüzemeltetési Irodája megvizsgálta. A kivitelezési munkát Marcali Város
Önkormányzatának GAMESZ Szervezete el tudja végezni.
Kérdés
Kesztyüs Attila, képviselő
Rendelkezik-e a város megfelelő végzettségű szakemberekkel, akik ezt a munkát el tudják
végezni?
Dr. Sütő László, polgármester
Igen, rendelkezik.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete - egyhangú 10 igen szavazattal - az
alábbi határozatot hozza:
88/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy
határoz, hogy a „Marcali, Posta közi kiemelt szegélyek akadálymentesítése” megnevezésű
beruházás kivitelezési munkálataira nettó 380. 353.- Ft (br. 483.048.- Ft) összegű fedezetet
a Marcali 3. számú választókerületi alap terhére a Marcali GAMESZ Szervezet számára
biztosítja.
Felelős (az értesítésért): Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
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27.) Előterjesztés az ebrendészeti szolgáltatási szerződés megkötéséről
Dr. Sütő László, polgármester
Az előterjesztést szóban kiegészíteni nem kívánom.
Dr. Mészáros Géza, képviselő
Fekete Lajos képviselő-társammal együtt többször is jeleztük, hogy problémák vannak a
kóbor ebekkel kapcsolatban a körzetünkben, nagyon örülünk annak, hogy ebben előrelépés
történt, és annak, hogy ebbe a munkába egy kis betekintést nyerhettünk és az előkészítésben
részt vehettünk. Köszönjük szépen Irodavezető Asszonynak a segítségét.
Kérem képviselő-társaimat, támogassák az előterjesztés elfogadását.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete - egyhangú 10 igen szavazattal - az
alábbi határozatot hozza:
89/2015. (IV.16.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Marcali Város Közigazgatási
területén kóbor állatok befogása és állati hulladék ártalmatlanítása céljából Makai
István Marcali Május 1. u. 4. szám alatti vállalkozóval megkötött szolgáltatási
szerződést utólagosan jóváhagyja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

28.) Egyebek
Kesztyüs Attila, képviselő
- Megtörtént az a bizonyos sajtótájékoztató a kórházzal kapcsolatosan, amivel engem
is azóta nagyon sokan megkeresnek, ígértünk akkor kérdésünkre egy parlamenti
választ, ami sajnos azóta nem érkezett meg, ahogy megérkezik tájékoztatni fogom
róla a képviselő-testületet. Sajnos a fenntartó intézmény egy mozdulattal
megszüntetheti a telephelyet, ha úgy dönt.
Kérem Polgármester Urat segítsen abban, hogy a kórház éves költségvetési
beszámolóját Marcalira lebontva megkérjük.
- Fogott-e már ki Marcaliban valaki zöld hullámot, sajnos nem tudok róla, a lámpákat
hosszú ideje nem sikerül jól beállítani.
- Köszönöm a segítséget a Táncsics utcai csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatosan, az
óvodánál megoldódik a helyzet, kint az utcán még nem.
- A GAMESZ vezetőjével beszéltem már róla, hogy a Táncsics utca vége nagyon
keskeny, sokan használjuk, a padka mindig tönkre megy.
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Kőrösi András, képviselő
- Lakossági megkeresés, de a helyi bejárás is bizonyította, hogy a közlekedési
jelzőlámpák oszlopai elhasználódtak, berozsdásodtak különösen a Kopári saroknál,
valamint a Rákóczi/Kossuth utcák kereszteződésénél. Beszéltem a GAMESZ
vezetőjével, de ez állítólag a Közútkezelő feladata.
Dr. Horváth László, képviselő
- Az 1. napirendhez tenném, hozzá, hogy a város külterületi részein rendszeresen
raknak le illetéktelenek építési törmeléket, az önkormányzati utakon méteres
betonoszlopok állnak ki a földből, a városi rendészet hány illegális szemétlerakót
fogott meg és hány intézkedést tett ez ügyben?
- Örülök a belső utak lehetséges átvételének, ez több pénzbe kerül, de a zöldhullámot a
város talán majd meg tudja oldani.
Varga Zoltán, képviselő
- Amennyiben a 68-as főút majd felújításra kerül esetleg, meg lehetne-e már akkor
oldani az Agip kútnál a gyalogosátkelő létrehozását, hiszen a kerékpárút is itt
folytatódna majd.
- Megtörtént a kerékpárút gombai szakaszának bejárása is, nagyon sok a probléma
főleg a térköves résznél a Rózsa és Damjanich utcák között, sok helyen viszont az is
elég lenne, ha a ránőtt füvet eltávolítanánk, sok helyen ezért szűkül be az út.
Hosszú András, képviselő
- Magam is bejáráson vettem részt a hétvégén. A horvátkúti szennyvíz építésénél nagy
a természetrombolás, a kivitelező által okozott kárról készült e feljegyzés vagy
jegyzőkönyv?
- A mezőőrök mikor mennek a Suzuki Jimnyvel, nem célszerű sokszor, hogy eső után
arra járnak és kárt okoznak az útban. Célszerű lenne, ha bizonyos útvonal terv szerint
járnának, vagy ha GPS-szel látnánk el az autójukat, ügyelve ezzel az utak állapotára.
Kesztyüs Attila, képviselő
- Elhangzott a médiában, hogy azok a települések, akik korábban nem kaptak
támogatást, most kapnak. Marcali is ebbe esik ugye?
- A kórházon belüli mini gyógyszerszekrény hogy áll?
Kissné Molnár Ágnes, képviselő
- Április 27-én várom a lakosokat a fogadó órámon a kultúrházban, amivel
megkeresnek azt mindig elintézzük és megbeszéljük, azért nem így nyilvánosan
hozom ide az ügyeket.
Dr. Sütő László, polgármester válaszai
- A kórház költségvetését megpróbáljuk elkérni, de nem sok esélyt látok rá, hogy
megkapjuk, valószínűleg osztályonként készül a költségvetés nem telephelyenként.
- A lámpákkal kapcsolatos problémát a Közútkezelőhöz tartoznak, ha átvennénk az
utat, akkor már hozzánk és tudnánk foglalkozni a problémák megoldásával.
- Egyéb támogatásokat most csak azok kapnak, akik nem részesültek
adósságkonszolidációban
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-

-

Külterületi hulladéklerakásnál azt kérem mindenkitől, hogy azonnal jelezze felénk,
ha ilyet lát vagy ilyen tudomására jut. Az is jó, ha jelzi, ha ilyen járművet lát kifelé a
városból, mert akkor megkérdezzük, hogy beért-e a hulladéklerakóhoz.
A kerékpárút javítást jogosnak érzek
Szennyvíznyomvonalat valamikor a nyáron vesszük át, addigra kell a környezetet
rendbe hozni
A mezőőri autóban van GPS, de azt gondolom, hogy a hegyi utaknál a problémát
nem ők okozzák, hanem amikor valaki eső után hatalmas mezőgazdasági géppel
megy a földre, ilyenkor egy-két napig nem kellene ilyen járművel rámenni az útra.

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

K.m.f.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző
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