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Készült: Marcali Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 11-i 

soron kívüli üléséről. 

 

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

emeleti nagyterem) 

 

Jelen vannak: Dr. Sütő László Marcali város polgármestere 

 Kis-Dörnyei László, alpolgármester 

Hódos Árpád 

Hosszú András 

Kőrösi András 

Buna Péter Tamás 

Kissné Molnár Ágnes 

Majer István 

Dr. Ledniczki István, képviselő-testületi tagok 

Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

  

Bejelentéssel távol 

vannak: 

 

Markhard József 

Dr. Dénes Zsolt, képviselő-testületi tagok 

 

Meghívottak: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

Pápainé dr. Káplár Orsolya, mb. aljegyző 

Zajcsuk Lajos, pénzügyi irodavezető 

Bereczk Balázs, irodavezető 

Nagyné Gelencsér Éva, műszaki és városüzemeltetési 

irodavezető 

Biczó Melinda, közművelődési referens 

Szaka Zsolt, a GAMESZ vezetője 

 Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető 

Dr. Tripkovics Zsolt, a napirendek előtt 

Szita László független könyvvizsgáló, az 1. sz. napirend 

tárgyalásánál. 

 

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

képviselő-testületi tagból 9 fő jelen van. 

A mai ülésen az előre kiküldött nyolc napirendi pontot tárgyalnánk. 

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

fogadjuk el a napirendet. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag a napirendi javaslatot az 

alábbiak szerint fogadta el : 
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1. A Marcali Városi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadása 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

2. A 2012. évi belső ellenőrzés összefoglaló jelentése  
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

3. TaVi Kft. részére történő médiaszolgáltatási jog átruházása 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

4. A Marcali Óvodai Központ fenntartói jogának átadása 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

5. Előterjesztés az V. számú háziorvosi körzet ellátásáról 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

6. Pályázat benyújtása a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján az 

"Önkormányzati fejlesztések 2013" pályázati felhívás keretében a GYÉK 

konyhatechnológia fejlesztésére 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

7. Pályázat benyújtása a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján az 

"Önkormányzati fejlesztések 2013" pályázati felhívás keretében a Marcali 

térfigyelő rendszer korszerűsítése-bővítésére 
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

8. Pályázat benyújtása a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján az 

"Önkormányzati fejlesztések 2013" pályázati felhívás keretében a 

Noszlopy Gáspár Általános iskola udvarán szabadidő sportpálya 

kialakítására  
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

9. Egyebek 
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Dr. Sütő László polgármester napirend előtti tájékoztatója 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselő-testület ülése előtt zár ülésre 

került sort, ahol a képviselő-testület az Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottságba 

új tagot választott, miután Balogh Vilmos tagsága megszűnt. Az új tagra a FIDESZ-

KDNP frakció tett javaslatot, melyet követően a képviselő-testület egyhangúlag Dr. 

Tripkovics Zsoltot választotta a bizottság új tagjává. A bizottsági tagság az esküt 

követően válik hivatalossá, ezért megkérek mindenkit álljon föl. 

Megkérem Dr. Tripkovics Zsoltot, hogy az eskü szövegét mondja utánam.  

 

Eskütétel (az eskü szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 

 

Dr. Sütő László polgármester 

A bizottsági munkához sok sikert kívánok! 

 

 

1. A Marcali Városi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadása 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Néhány mondatot kívánok elmondani a 2012-es évről. A 2012-es év nem volt 

összehasonlítható az előző évekkel, mint ahogyan a 2013-as sem lesz majd, körülbelül 

2014-re áll majd helyre az a rend, melynek alapján majd újra hasonlítani tudunk. 

Ennek oka, hogy folyamatosan zajlik a nagy ellátórendszerek átalakítása, valamint 

zajlik és vélhetőleg ebben az évben be is fejeződik az önkormányzati 

hitelkonszolidáció. Az anyag lényeges eleme, hogy az évet még a Marcali Városi 

Kórházzal együtt terveztük, majd miután az állami fenntartás alá került, ki lett vezetve 

a költségvetésből. 2012-ben nagy beruházások is kezdődtek, melyekhez a teljesítés 

majd csak a 2013-as évben jelenik meg, ilyenek például a szennyvíztelephez és az új 

tűzoltó laktanya építéséhez kötődő beruházások. A zárszámadás tény- és tárgyszerű, 

egy dolgot fűznék hozzá: a marcali önkormányzat az adósságállományát önerőből is 

csökkenteni tudta, egyrészt megtakarítások, másrészt az ÖNHIKI segítségével. Az 

intézményeket tekintve a teljesítés szinte száz százalékos, kérdéses itt még, hogy a 

normatív visszafizetéseket – melyek sajnos idén is vannak – az átalakuló rendszerben 

hogyan tudjuk majd teljesíteni. A legjelentősebb tétel a szőcsényi iskolánál jelenik 

meg, mintegy tizenhétmillió forint. 

Mindezt a kiegészítést a könyvvizsgálói jelentés is tartalmazza. 

 

Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A bizottság a zárszámadást és a hozzá kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést 

megtárgyalta. Kiemelném a jelentés azon megállapítását, hogy a zárszámadás 

egyértelmű és tárgyilagos és valós képet nyújt az önkormányzat működéséről. A 

bizottság a zárszámadást egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testület 

számára. 
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Dr. Sütő László, polgármester 

Kérem, hogy aki a független könyvvizsgálói jelentéssel kiegészített zárszámadást 

elfogadja kézfeltartással szavazzon! 

 

 

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

a.7/2013. (IV. 12.) az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

szóló 7/2013 (IV.12.) önkormányzat rendeletet 

 (A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

2. A 2012. évi belső ellenőrzés összefoglaló jelentése  
 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Az ellenőrzések az elfogadott program szerint rendben megtörténtek. 

 

Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A bizottság a jelentést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-

testület számára. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

 

51/2013. (IV.11.) számú képviselő-testületi határozat 

 

1. A Marcali Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a 2012. évi 

éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót és a melléklet szerint 

elfogadja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 
 

 

3. TaVi Kft. részére történő médiaszolgáltatási jog átruházása 
 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Mind a képviselők, mind a lakosság előtt ismert, hogy körülbelül két és fél évvel 

ezelőtt a Balasport Kft. nyerte el a város műsorszolgáltatói jogát. A tényleges munkát 

azonban a vele szimbiózisban élő Tavi TV Kft. végezte. A két Kft. különválását 

követően a cégektől az a kérés érkezett, hogy a további szerződést a Tavi TV Kft-vel 

kössük meg. Erre a jogszabály lehetőséget ad. 
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Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi 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. 

 

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

 

 

52/2013. (IV.11.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a médiaszolgáltatási jog 

átruházásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és hozzájárul az Együttműködési 

Megállapodás - Médiaszolgáltatási Szerződésben leírtaknak megfelelően a 

médiaszolgáltatási jog teljes körű átruházásához a TaVi Kft. részére. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

4. A Marcali Óvodai Központ fenntartói jogának átadása 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

A Marcali Óvodai Központot hét önkormányzat intézményfenntartó társulásban tartja 

fent. A jogszabályi változásokat követően június 30-a után jogi személyiséggel nem 

rendelkező társulás intézményt nem tarthat fent. A legcélszerűbb megoldás a jelenleg 

jól működő rendszer fenntartására, ha a Marcali Többcélú Kistérségi Társuláson belül 

működtetjük tovább az intézményt. Valószínűleg más települések is fognak ilyen 

jellegű kéréssel jelentkezni, hiszen több jogi személyiség nélküli intézményfenntartó 

társulás is működik a környező településeken. 

 

Kissné Molnár Ágnes az Oktatási és Közművelődési Bizottság nevében 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

 

 

53/2013. (IV.11.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete az Óvodai Központ 

fenntartói jogának átadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, kezdeményezi a 

Marcali, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Kelevíz, Nemesvid, 
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Somogysimonyi, Somogyzsitfa Közoktatási Intézményi Társulás Társulási 

Tanácsánál a fenntartói jog átadását a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 

számára, felkéri Marcali Város Önkormányzatának Jegyzőjét a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. (4) bekezdésében meghatározott 

kötelezően kikérendő vélemények beszerzésére, az átszervezéshez szükséges 

egyeztetési folyamat lefolytatásának koordinálására. 

 

Felelős: dr. Sütő László, polgármester 

   Bödőné Dr. Molnár Irén, jegyző 

Határidő: május 15. 

 

 

5. Előterjesztés az V. számú háziorvosi körzet ellátásáról 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Mint az ismeretes a korábban a helyettesítő orvossal, Dr. Czeiner Mártával megkötött 

szerződés 2013. április 30. napjával lejár. Dr. Czeiner Márta háziorvos a pályázati 

eljárás eredményes lezárásáig, de legfeljebb 2013. május 1. napjától 2013. május 31. 

napjáig vállalta az V. számú háziorvosi körzet helyettesítését. A további helyettesítés 

biztosításához az önkormányzatnak módosítani szükséges a vállalkozó háziorvossal 

kötött megbízási szerződést. 

A megüresedett körzet ellátására javaslom, hogy az Önkormányzat – az előterjesztés 

melléklete szerint – ismételten pályázatot írjon ki.  

 

Hódos Árpád az Egészségügyi és Szociális Bizottság nevében 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadásra javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

 

 

54/2013. (IV.11.) számú képviselő-testületi határozat 

 

1. A Képviselőtestület a melléklet szerint pályázatot ír ki az V. számú felnőtt 

háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok ellátására, melyet az Önkormányzat 

honlapján és az Országos Alapellátási Intézet honlapján közzé tesz. 

 

2. A Képviselőtestület 2013. május 1.napjától a pályázati eljárás eredményes 

lezárásáig, de legfeljebb 2013. május 31. napjáig az V. számú felnőtt háziorvosi 

körzetben a háziorvosi feladatok helyettes ellátására megbízási szerződést köt a 

Dr. Czeiner és Társa Egészségügyi Kft-vel. Dr. Czeiner Márta Erika a betegeket 

a saját Dózsa Gy. u. 52. szám alatti rendelőben, heti minimum 7,5 órában látja 

el. 
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3. A Képviselőtestület a háziorvosi ellátás biztosítására kötött szerződésről a 

népegészségügyi szakigazgatási szervet , illetve az egészségbiztosítási pénztárat 

értesíti.  

 

4. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az eljárás során szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

6. Pályázat benyújtása a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján az 

"Önkormányzati fejlesztések 2013" pályázati felhívás keretében a GYÉK 

konyhatechnológia fejlesztésére 
 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Április első napjaiban hirdette meg a Belügyminiszter Úr azt a pályázatot melyben 

kötelező önkormányzati feladatellátással kapcsolatos feladatokra, sport célú és 

közbiztonsági feladatokra lehet pályázni 80%-os állami támogatás mellett. A 

pályázatok beadása azért sürgős, mert a pályázatot a jelentkezők számának 

függvényében idő előtt lezárhatják, így eleshetünk a lehetőségtől. 

A kötelező önkormányzati feladatoknál javaslom, hogy a GYÉK felújítására benyújtott 

pályázatunk mintegy kiegészítéseként a konyhai eszközök cseréjére, korszerűsítésére 

is nyújtsunk be pályázatot. A 20%-os önerőt kötvényből fedeznénk. 

 

Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi 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. 

 

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

 

 

55/2013. (IV.11.) számú képviselő-testületi határozat 

 

 

A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 8/2013. 

(III.29.) BM rendelet alapján az "Önkormányzati fejlesztések 2013" pályázati 

felhívás keretében pályázatot nyújt be a GYÉK (Gyermek Élelmezési Központ) 

konyhatechnológiai korszerűsítése tárgyában. 

A felújítás tervezett bruttó bekerülési költsége 37 000 000,- Ft (azaz harminchétmillió 

forint), mely megvalósításához 29 600 000,- Ft (azaz huszonkilencmillió hatszázezer 

forint) összegű BM támogatás mellé, Marcali Város Önkormányzata 7 400 000,- Ft 



                                                                                                                                 4641/2/2013. 

 8 

(azaz hétmillió négyszázezer forint) összegű saját forrást, a 2013. évi 

költségvetésében biztosítja. 

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). 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a felújított 

konyhatechnológiával ellátott Gyermek Élelmezési Központot, a beruházás 

megvalósulását követő legalább 5 évig a város önkormányzata, az eredeti 

rendeltetésének megfelelően hasznosítja. 

A Képviselő-testület felkéri a város polgármesterét a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő:  2013. május 2. 

 

 

7. Pályázat benyújtása a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján az 

"Önkormányzati fejlesztések 2013" pályázati felhívás keretében a Marcali 

térfigyelő rendszer korszerűsítése-bővítésére 
 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Az előbb már említett belügyminisztériumi pályázat keretén belül ismételten 

benyújtásra kerülne a tavalyi térfigyelő rendszer korszerűsítésére vonatkozó 

pályázatunk, a már megvalósuló kameracserét kivéve, így egy kisebb pályázatot 

nyújtanánk be. 

 

Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi 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. 

 

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

 

 

56/2013. (IV.11.) számú képviselő-testületi határozat 

 

A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 8/2013. 

(III.29.) BM rendelet alapján az "Önkormányzati fejlesztések 2013" pályázati 

felhívás keretében pályázatot nyújt be a Marcali térfigyelő rendszer korszerűsítése és 

bővítése tárgyában. 

A felújítás tervezett bruttó bekerülési költsége 34 550 000,- Ft (azaz 

harmincnégymillió ötszázötvenezer forint), mely megvalósításához 10 000 000,- Ft 

(azaz tízmillió forint) összegű BM támogatás mellé, Marcali Város Önkormányzata 

24 550 000,- Ft (azaz huszonnégymillió ötszázötvenezer forint) összegű saját forrást, 

a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 
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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). 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Marcali 

térfigyelő rendszert, a beruházás megvalósulását követő legalább 5 évig a város 

önkormányzata, az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja.  

A Képviselő-testület felkéri a város polgármesterét a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: 2013. május 2. 

 

 

8. Pályázat benyújtása a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján az 

"Önkormányzati fejlesztések 2013" pályázati felhívás keretében a 

Noszlopy Gáspár Általános iskola udvarán szabadidő sportpálya 

kialakítására  

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

A Noszlopy Iskola alsó tagozatánál levő salakpálya helyén kerülne egy új szabadidő 

sportpálya kialakításra, pályaburkolat megváltoztatással, tollaslabda pálya és 

ugróiskola kialakítással.  

 

Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi 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. 

 

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

 

 

57/2013. (IV.11.) számú képviselő-testületi határozat 

 

A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 8/2013. 

(III.29.) BM rendelet alapján az "Önkormányzati fejlesztések 2013" pályázati 

felhívás keretében pályázatot nyújt be a Noszlopy Gáspár Általános iskola udvarán 

szabadidő sportpálya kialakítása tárgyában. 

A felújítás tervezett bruttó bekerülési költsége 3 400 000,- Ft (azaz hárommillió 

négyszázezer forint), mely megvalósításához 2 720 000,- Ft (azaz kettőmillió 

hétszázhúszezer forint) összegű BM támogatás mellé, Marcali Város Önkormányzata 

680 000,- Ft (azaz hatszáznyolcvanezer forint) összegű saját forrást, a 2013. évi 

költségvetésében biztosítja. 
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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). 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Noszlopy 

Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolát, a beruházás megvalósulását 

követő legalább 5 évig a város önkormányzata, az eredeti rendeltetésének megfelelően 

hasznosítja. 

A Képviselő-testület felkéri a város polgármesterét a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: 2013. május 2. 

 

 

9. Egyebek 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Tájékoztatni szeretném a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Bernáth hagyatékkal 

kapcsolatban előre láthatólag hamarosan egy előterjesztés kerülhet a testület elé. Mint 

ismeretes, a Kulturális Korzó megépítését követően a Bernáth házból létrehoztuk a 

Bernáth Emlékmúzeumot, ahol állandó kiállítás van. A képek tulajdonjoga 

rendezetlen, hiszen annak idején Somogy Megye Tanácsa kötött megállapodást a 

Bernáth családdal, arról, hogy a képek állami tulajdonba kerülnek, onnan pedig a 

megyei múzeumhoz. A megyei múzeum azonban január 1-től Kaposvár városához 

került, aki nem kívánja ennek a jogfolytonosságát fenntartani. A megállapodás arról 

szólt, hogy a képek tulajdonosa a Bernáth unokának élete végéig havonta egy kezdő 

középiskolai tanár bérének megfelelő összeget fizet. 

Tárgyaltam a Nemzeti Vagyonkezelővel és a Bernáth család ügyvédjével is arról, hogy 

amennyiben Marcali Város tulajdonába adják az itt levő és a megyei múzeumnál 

további tizenvalahány képet, akkor a város átvállalja az életjáradék fizetését. 

Nagy jelentőségű lenne, ha ez az értékes gyűjtemény hozzánk kerülne. 

 

 

 

 

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Dr. Sütő László     Bödőné dr. Molnár Irén  

   polgármester            jegyző  


