JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án
tartandó soron kívüli üléséről.
Jelen vannak:

Bejelentéssel
távol maradt:

Meghívottak:

Dr. Sütő László polgármester
Kis-Dörnyei László alpolgármester
Hódos Árpád
Kőrösi András
Markhard József
Kissné Molnár Ágnes
Buna Péter Tamás képviselő-testületi tagok
Majer István
Hosszú András
Dr. Ledniczki István
Dr. Dénes Zsolt képviselő-testületi tagok
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Dr. Trombitásné dr. Domján Bernadett, aljegyző
Nagyné Gelencsér Éva, műszaki és városüzemeltetési irodavezető
Pápainé dr. Káplár Orsolya, szervezési és igazgatási irodavezető
Bereczk Balázs, kistérségi irodavezető
Greffer József tűzoltóparancsnok
Győri Melinda jegyzőkönyvvezető

Dr. Sütő László polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, mert a 11 fő képviselő-testületi tagból 7 fő jelen van.
A napirendekre vonatkozóan van-e javaslat? Amennyiben nincs, kérem, fogadjuk el a
napirendeket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a
napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot.
Ezt követően a Képviselő-testület a következő napirendeket tárgyalja:
1. Az új tűzoltólaktanya projekt támogatási szerződésének módosítása
2. Tájékoztató az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok által
elnyerhető támogatásról
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1. Az új tűzoltólaktanya projekt támogatási szerződésének módosítása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A testület a 2010. májusi ülésén döntött az új tűzoltólaktanya beruházást érintő támogatási
szerződésről.
Az új katasztrófavédelmi törvény értelmében a tűzoltóság újra állami fenntartásba kerül, a
használatában lévő vagyon pedig állami tulajdonná válik. Ennek tudatában kezdtem
tárgyalást az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal. Arra az elvi egyezségre
jutottunk, hogy a 125 millió forint önerőt a tűzoltólaktanya építéséhez az önkormányzat
nem biztosítja, csupán a területet. Továbbra is az önkormányzat marad a beruházó, de
nem 500 millió forint támogatást fog kapni, hanem 625 millió forintot.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
159/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat
1. Marcali
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és Marcali Város Önkormányzata között 2010.
júniusában létrejött, a Marcali 2541/6. helyrajzi számon létesítendő új tűzoltólaktanya
beruházásra vonatkozó támogatási szerződés módosítását különös tekintettel a 2012.
évtől hatályba lépő új katasztrófavédelmi törvény által előidézett változásokra,
valamint a város érdekét szolgáló nagy értékű beruházásra – a mellékelt formában
jóváhagyja.
2. A támogatási szerződés módosításának megfelelően a Képviselőtestület a helyi
tűzoltóság, illetőleg a beruházás céljára rendelkezésére bocsátja a jelenleg is
tűzoltólaktanya célját szolgáló Marcali, Templom utca 2. sz. alatti önkormányzati
ingatlant, illetőleg az új tűzoltólaktanya beruházás céljára biztosítja a Marcali, Árpád
utcai, 2541/6. helyrajzi számú önkormányzati telekingatlan ingyenes használatát a
helyi tűzoltóság részére. A Marcali Templom utcai ingatlannak, valamint az
Önkormányzat által az Árpád utcai ingatlanhoz kapcsolódóan kiépített közművesítés
eddig felmerült költségeinek értéke hozzávetőlegesen 125.000.000.-Ft-ot, azaz
egyszázhuszonöt millió forintot tesz ki, amely érték a támogatási szerződésben
korábban vállalt 20%-os önkormányzati önrésszel arányban áll. Az Árpád utcai
2541/6. helyrajzi számú ingatlan rendelkezésre bocsátását az Önkormányzat – a
támogatási szerződés és az azt megelőző pályázatban vállalt kötelezettségéhez
hasonlóan – továbbra is az önerőnek megfelelő értéken felül vállalja, különös
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tekintettel a beruházásnak Marcali város érdekeit és közfeladat magasabb színvonalú
ellátását szolgáló jellegére.
3. A Képviselő-testület az új tűzoltólaktanya beruházás keretében, a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárással összefüggésben elrendeli, hogy az
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában foglaltaktól a közbeszerzési eljárás
során közreműködő Polgármester és a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság a támogatási szerződés teljesítéséhez szükséges módon és mértékben
eltérhet, így különösen: a Polgármester jelöli ki a közbeszerzési eljárás
bírálóbizottságába az önkormányzat részéről delegálandó tagot; a Polgármester
jogosult a közbeszerzési szakértő által kidolgozott és az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság által jóváhagyott ajánlattételi felhívás és dokumentáció jóváhagyására
az Önkormányzat részéről; a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság az
eljárás eredményéről meghozandó döntését kizárólag az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatósággal egyetértésben hozhatja meg; stb.
4. A Képviselő-testület – a támogatási szerződés módosításának megfelelően – az új
tűzoltólaktanya beruházás célját szolgáló Marcali 2541/6. helyrajzi számú
önkormányzati ingatlant ingyenes használatába adja a Marcali Városi Önkormányzat
Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága részére, vállalva egyúttal, hogy az ingyenes
használati jog 2011. december 20-ig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
5. A Képviselő-testület az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és Marcal Város
Önkormányzata által közösen egyeztetett „Beruházási költségösszesítő”-t, amely irat a
támogatási szerződés 2. sz. mellékleteként kerül csatolásra, a mellékelt formában
jóváhagyja.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés
módosításának aláírására, továbbá a beruházással kapcsolatos egyéb jognyilatkozatok
megtételére, különös tekintettel az érintett ingatlanra vonatkozó ingyenes használati
jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetésére.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint
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2. Tájékoztatás az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok által
elnyerhető támogatásról
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli tájékoztatója
Az önkormányzat a pályázat második fordulójában 35 millió forint támogatást kapott. A
pályázat indokolásából kiderül, hogy a támogatás odaítélésekor nem vették figyelembe
azokat a költségeket, amelyek a megyei önkormányzattól átvett feladatokhoz – a
középfokú oktatáshoz, illetve az Egységes Pedagógiai Szakszolgálathoz –kapcsolódnak.
Az elmondottakra tekintettel levelet írtam Tállai András államtitkár úrnak, külön
támogatást kérve az önkormányzatnak.
A Dalkia Zrt.-vel – amely a városi intézmények többségében biztosítja a fűtést –
állandóan egyeztetünk a fizetési elmaradások miatt, ezért is szükséges mielőbb forráshoz
jutnunk.
Amennyiben az államtitkár úrnak írt levél alapján az igényt reálisnak tartják, akár a
következő testületi ülésre előterjesztés készülhet az újabb támogatási igény benyújtásáról.

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

K.m.f.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző
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