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Jelen vannak: Dr. Sütő László Marcali város polgármestere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bejelentéssel távol 

vannak: 

 

Kis-Dörnyei László, alpolgármester 

Dr. Dénes Zsolt  

Kőrösi András 

Hosszú András  

Kissné Molnár Ágnes 

Hódos Árpád 

Majer István 

Buna Péter Tamás, képviselő-testületi tagok 

 

Dr. Ledniczki István 

Markhard József, képviselő-testületi tagok 

 

Meghívottak: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

Pápainé dr. Káplár Orsolya, mb. aljegyző 

Zajcsuk Lajos, pénzügyi irodavezető 

Nagyné Gelencsér Éva, műszaki és városüzemeltetési 

irodavezető 

Szaka Zsolt, a GAMESZ szervezet vezetője 

Vágó Zoltán, Marcali Portál 

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

képviselő-testületi tagból 9 fő jelen van, Markhard József és Dr. Ledniczki István 

képviselők előre jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A napirendi pontok tárgyalása előtt szeretném jelezni, hogy a novemberi Képviselő-

testületi ülés időpontja november 28-ra módosulna - hiszen, mint már korábban is 

jeleztük, jegyző asszonynak és aljegyző asszonyoknak a 2014. évi választásokkal 

kapcsolatost elfoglaltsága lesz -, ennek megfelelően a bizottsági ülések időpontja is 

változik. A decemberi ülés egyenlőre úgy néz ki, hogy a tervezett időpontban, 

december 19-én lesz. 

A mai ülésen az előre kiküldött három napirendi pontot tárgyalnánk, amennyiben más 

javaslat nincs, kérem szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal a napirendi 

javaslatot az alábbiak szerint fogadta el: 
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165/2013. (XI.04.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú – 9 igen – szavazattal 

a 2013. november 4-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta 

el: 

1.  A 2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

2.  Az V. számú háziorvosi körzet ellátására vonatkozó pályázat kiírása  
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

3. A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

meghosszabbítása 
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 
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1.  A 2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan fontosnak találom elmondani, hogy a 

pénzügyminiszter benyújtotta a parlamentnek az ország 2014. évi költségvetését, 

melynek tárgyalása már meg is kezdődött.  A másik nagyon fontos dolog, hogy Lázár 

János Államtitkár Úr a mai kormányülést követően bejelentette, hogy elfogadva az 

önkormányzati érdekképviseletek véleményét is, megtörténik az ötezer fő feletti 

települések teljes adósságkonszolidációja. A 2012 december 31-i állapot szerint 

megtörtént az adósság 61%-ának átvállalása és most majd a hátralévő részé is. Ez már 

rendkívül kedvezően fogja befolyásolni a 2014. évi költségvetést, hiszen 2012-höz 

viszonyítva mintegy 200 millió forinttal javítja a költségvetési egyensúlyunkat. A 

parlament elé a végső költségvetés elfogadásáig bizonyára még nagyon sok módosítás 

fog beérkezni, az már most látható, hogy az évközi változásokat beépítették a 

feladatfinanszírozásba, történtek átcsoportosítások is, ebből talán a legjelentősebb, 

hogy a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos bevételek és kiadások az oktatás fejezetből a 

szociális igazgatáshoz kerültek. 

Egyértelműen pozitív változás számunkra, hogy a közös hivatal működése miatt a 

25%-os iparűzési adó elvonás csak 20%-ra mérséklődik, továbbra is hátrányosan érint 

minket az, hogy az óvodapedagógusok bérét az önkormányzatnak kell kiegészítenie. 

Módosító indítvány készült a technikai személyzet béremelésével kapcsolatosan is, 

reméljük sikeres lesz és a támogatást is megkapjuk hozzá. 

Továbbra is meg lesz a lehetőség pótlólagos támogatás igénylésére a működéssel 

kapcsolatban, persze értelem szerűen kisebb mértékben, mint a 2013-as évben, hiszen, 

ha csökken az adósságállomány akkor a működés könnyebb lesz. 

A beruházásokkal kapcsolatosan: 

- Várhatóan még ebben az évben megtörténik a szennyvíztisztító telep építésével és a 

horvátkúti városrész csatornázásával kapcsolatosan a kivitelező kijelölése, onnantól 

fogva csak az időjárás függvénye, hogy mikor kezdődik el a beruházás. 

- A kerékpárút építése elől is elhárult minden akadály, előre láthatólag 2014 nyarára 

teljesen elkészül. 

- Bízunk benne, hogy sikeres KEOP pályázataink vannak, melynek keretén belül 

megtörténhet a GYÉK rekonstrukciója, a Katona József utcai óvoda felújítása, a fürdő 

napelemes korszerűsítése, valamint a hivatal energetikai korszerűsítése. 

 

Mindezeket nézve várhatóan körülbelül mintegy 2,5 milliárd forint értékűek lesznek a 

nagy beruházások és ehhez jöhetnek még olyan kisebbek, mint a járdaépítés, 

csapadékvíz elvezetés és egyebek. Ezek nagyvonalban a tervek, melyek még 

módosulhatnak, hiszen az országnak nincsen még elfogadott költségvetése, így 

történhetnek változások, születhetnek még jelentős döntések. 

Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a koncepciót és elkészül a központi 

költségvetés a korábbi évekhez hasonlóan elkezdődhetnek a helyi az intézményekkel a 

tárgyalások, majd januárban a lakossági fórumokon a költségvetés tervezetének 

ismertetése. Úgy gondolom, hogy látva a parlament jelenlegi tempóját február 

közepére a város is elfogadott költségvetéssel rendelkezhet majd. 

Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. 
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Majer István a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A bizottság a 2014. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta és változtatás nélkül 

elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. 

 

Kérdés 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

A horvátkúti városrésszel kapcsolatosan kérdezném, hogy a kivitelezésre vonatkozóan 

van-e valamilyen belső ütemterv? Sokan érdeklődnek erről a városrészben. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Annyit tudok elmondani, hogy amint a kivitelező kiválasztása megtörténik, a 

kivitelező és a műszaki ellenőr bevonásával lakossági fórumot fogunk tartani 

Horvátkúton, ahol megtörténik majd a lakosság tájékoztatása a kivitelező terveiről és a 

munkálatok ütemezéséről. A munkálatok előre láthatólag március 15-20. után 

megkezdődhetnek, a befejezési határidő 2015-re átcsúszik, de 2014. december végén 

elkezdődhet a próbaüzem. Nagyon feszített tempóban kell dolgozni, hiszen a pályázati 

elszámolás is határidőhöz van kötve. 

 

Hozzászólás 

 

Majer István, képviselő 

A bizottsági ülésen is említettem már, hogy egy koncepció mindig sokkal rövidebb és 

vázlatosabb, mint a költségvetés. Amint az országgyűlés elfogadja a végleges 

költségvetést itt is megkezdődhet az érdemi munka. Annyi azonban már most is 

látható, hogy jóval pozitívabban állhatunk neki a költségvetés tervezésének, mint a 

korábbi években, köszönhető ez egyrészt a banki konszolidációnak, valamint 

mindazon központi kormányzati intézkedésnek, melyek az elmúlt időszakban 

megtörténtek. A Polgármester Úr által említett kivitelezések várhatóan mind 

megtörténnek majd, a KEOP-os pályázatokkal kapcsolatban nekem is pozitív 

információim vannak. 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

A Polgármester Úr által elmondottakkal maximálisan egyet értek, néhány pozitív 

dolgot szeretnék kiemelni a jövő évi költségvetés tervezésével kapcsolatosan: 

- A pedagógusok számára megszületett a pedagógus életpálya modell 

- A közös hivatalok 5% adókedvezményben részesülnek 

- A kiegészítő támogatásokra jutó alap összege nő 

- A szociális és gyermekjóléti ellátásra fordítható összegek nőnek, bár itt            

 átcsoportosítások is történtek, mint ahogy azt a Polgármester Úr is említette 

- A nyári gyermekétkeztetés támogatása 10%-kal fog nőni 

- A kulturális feladatok támogatásánál szintén növekedés van 

- Rendkívül jelentős, hogy a maradék adósságállományt az ötezer fő feletti települések 

esetében az állam átvállalja, mintegy 420 milliárd forint értékben, bár ennek 

valószínűleg lesz egy feltétele, a helyi gazdaság élénkítése. 
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Kérem a Polgármester Úrtól, hogy a jövő évi költségvetésnél tekintsük ezt 

mindenképen kiemelt feladatnak, ne csak egy futtában elkészített előterjesztés legyen, 

hanem gondolkodjunk közösen, legyenek ötleteink erre vonatkozóan. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A helyi gazdaság élénkítésével kapcsolatban elmondanám, hogy Somogy megyében 

Marcali volt az első olyan település és nagyon sokáig az egyetlen is, amely erre 

valóban komoly összegeket fordított akár épületjuttatással, akár akkor még 

megengedett kölcsönnel. Azt gondolom, hogy, ha a kormányzat megteremti hozzá a 

feltételeket, akkor mi nagyon kedvező helyzetben leszünk, hiszen, ha megtörténik a 

szennyvíztisztító felújítása, a hulladékválogató megépítése, akkor az infrastruktúra is 

teljes lesz. Az önkormányzat ezen kívül jelentős ingatlanvagyonnal is rendelkezik, 

melyet eddig nem idegenített el. A gazdaság élénkítéséhez az is szükséges, hogy a 

jogszabályok tegyék lehetővé a vállalkozást az önkormányzatok számára, illetve a 

vállalkozások támogatását. Olyan információim vannak, hogy Miniszterelnök Úr 

november 19-én Kaposvárra látogat, ahol találkozni kíván a térség polgármestereivel. 

 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A Képviselő- testület egyhangú – 9 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

166/2013. (XI.04.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés 

koncepciójáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2.  Az V. számú háziorvosi körzet ellátására vonatkozó pályázat kiírása  
 

Dr. Sütő László, polgármester 

Szóbeli kiegészítésem nincs, megegyezik azzal, amiről már korábban is tárgyaltunk. 

 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A Képviselő- testület egyhangú – 9 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

167/2013. (XI.04.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Marcali V. számú felnőtt 

háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok ellátására a mellékelt pályázati felhívást 
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jóváhagyja és felkéri dr. Sütő László polgármestert annak közzétételére az 

Önkormányzat és az Országos Alapellátási Intézet honlapján. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 
 

 

3. A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

meghosszabbítása 
 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Az előterjesztés megegyezik az októberben tárgyalt előterjesztéssel, mivel a Marcali és 

Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. sajnos még nem rendelkezik engedéllyel, meg 

kell hosszabbítanunk november hónapra is a szerződést a Saubermacher Marcali Kft-

vel. Remélhetőleg decemberben már a Nonprofit Kft. tud majd szolgáltatni.  

Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság nevében 

Majer István bizottsági elnök kívánja kiegészíteni. 

 

Majer István a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A bizottság a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

meghosszabbításáról szóló előterjesztést, a képviselő-testületi ülést megelőzően 

megtárgyalta, emiatt is kezdődött kicsit később a testületi ülés, hiszen a bizottság ezt a 

napirendet hosszabban tárgyalta. A bizottság vitatta, illetve nemtetszését nyilvánította 

ki a szolgáltató által kimutatott és az előterjesztésben szereplő 1.115.438,- forint 

összeg nagyságát illetően. A jogszabály szerint ez az összeg kimutatható és a 

szolgáltató által kérhető, mindez azt jelenti, hogy a lakosságtól beszedett díj nem 

fedezi a hulladékszállítás költségét. A bizottság ülésén több álláspont alakult ki, de 

egyhangú döntés született az alábbi módosító indítvánnyal: 

„ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatás ellátására 

vonatkozó szerződés aláírására, azzal, hogy külön tárgyaljon a kompenzáció 

mértékéről.” 

Reményeink szerint sikerül minél kisebb összegben megállapodni. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a bizottság által javasolt 

módosítással kiegészített előterjesztésről. 

 

A Képviselő- testület egyhangú – 9 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

168/2013. (XI.04.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Saubermacher-Marcali Kft-től november 

hónapra megrendeli, a 2013. október 1. - október 31. közötti időszakra a 

Saubermacher-Marcali Kft-vel megkötött szerződést november 30-ig meghosszabbítja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatás ellátására 

vonatkozó szerződés aláírására, azzal, hogy külön tárgyaljon a kompenzáció 

mértékéről.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Sütő László     Bödőné dr. Molnár Irén  

   polgármester            jegyző  


