
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 
Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. március 21-i 

soron kívüli üléséről. 

 

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., 

emeleti nagyterem) 

  

Jelen vannak: Dr. Sütő László polgármester 

 Kis-Dörnyei László, alpolgármester 

 Kissné Molnár Ágnes  

 Hódos Árpád 

 Kőrösi András 

 Markhard József 

 Buna Péter 

 Dr. Dénes Zsolt, képviselő- testületi tagok 

Bejelentéssel távol 

vannak: 

 

Hosszú András 

Dr. Ledniczki István,  

Majer István, képviselők 

Meghívottak: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

 Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető 

 

 

Dr. Sütő László polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 11 fő 

képviselő- testületi tagból 8 fő jelen van. 

A mai ülésen 1 napirendi pontot tárgyalunk.  

A napirendekre vonatkozóan van-e kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, kérem, 

fogadjuk el a napirendet. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a 

napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot. 

 

Ezt követően a Képviselő- testület a következő előterjesztést tárgyalja: 

 

1. A 185/2012 (XII.20.) Képviselő-testületi határozat módosítása az 

„Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása” című, KEOP-2012-5.5.0”pályázat adatlapjának megfelelően 

 Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

2. Egyebek 
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1. A 185/2012 (XII.20.) Képviselő-testületi határozat módosítása az 

„Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása” című, KEOP-2012-5.5.0”pályázat adatlapjának megfelelően 

 Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

A Képviselő-testület 2012. december 20-án határozatban fogadta el a GYÉK és Bóbita 

óvoda épületeinek energetikai felújítása tárgyú fejlesztés, pályázati forrás 

felhasználásával történő megvalósítását. A pályázat benyújtására 2013. február 11-én, 

a felhívás értelmében biztosított első napon került sor. A pályázati felhívás és 

adatlapok 2012. december és 2013. február között eltelt időszakban többszöri 

módosításon estek át, s ennek megfelelően, a források optimalizálása, s az elnyerhető 

támogatási forrás maximalizálása érdekében, a pályázati költségeket igazítanunk 

kellett a változó feltételekhez. Ezt a módosítást tartalmazza a mai előterjesztés. 

 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

37/2013. (III. 21.) számú képviselő-testületi határozat 

 

A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a 

Környezeti és Energia Operatív Program (KEOP) keretében meghirdetett 

„Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” 

című, KEOP-2012-5.5.0 kódszámú felhívásra pályázatot nyújt be a „Marcali GYÉK és 

a Katona József utcai Bóbita óvoda épületeinek energetikai felújítása” tárgyában. 

A fejlesztés bruttó bekerülési költsége: 228 785 157,- forint, az igényelt támogatás 

85%, azaz: 194 467 383,- forint. A fejlesztés megvalósításához szükséges 34 317 774,- 

forint saját forrás összegét a város 2013. évi költségvetés rendeletében biztosítja. 

Marcali Város Önkormányzata felkéri a város polgármesterét, hogy a GYÉK és a 

Katona József utcai Bóbita óvoda épületeinek energetikai felújításához szükséges 

forrás biztosítása érdekében, nyújtsa be a város pályázatát a KEOP-2012-5.5.0/B 

kódszámú felhívásra. 

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati cél illeszkedik az önkormányzat 

által elfogadott 16/2003 (X.16.) számú Marcali Város helyi építési szabályzatához 

(rendezési tervéhez). 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő:  azonnal 
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2. Egyebek 

 

Dr. Sütő László, polgármester  

Bizonyára már mindannyian tudjátok, hiszen a sajtóban is megjelent, hogy a Somogy 

Megyei Kormányhivatal döntése értelmében Sávoly község 2013. április 1-től a 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik. Ebből kifolyólag 28-án újabb 

együttes képviselő-testületi ülést tartunk, ahol már Sávollyal kiegészülve ismét 

megtárgyalásra kerül a közös hivatal költségvetése. 

 

 

 

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Sütő László       Bödőné dr. Molnár Irén 

  polgármester         jegyző 


