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Készült: Marcali Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20-i soron 

kívüli nyilvános üléséről. 

 

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

kisterem) 

 

Jelen vannak: Dr. Sütő László Marcali város polgármestere 

 

 

 

 

 

 

Bejelentéssel távol 

vannak: 

 

Kis-Dörnyei László, alpolgármester 

Kőrösi András 

Hosszú András  

Kissné Molnár Ágnes 

Hódos Árpád 

Buna Péter Tamás, képviselő-testületi tagok 

 

Dr. Dénes Zsolt  

Majer István 

Dr. Ledniczki István 

Markhard József, képviselő-testületi tagok 

 

Meghívottak: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

Nagyné Gelencsér Éva, műszaki és városüzemeltetési 

irodavezető 

Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető 

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

képviselő-testületi tagból 7 fő jelen van, Dr, Dénes Zsolt, Majer Isvtán, Markhard József, 

valamint Dr. Ledniczki István képviselők előre jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt 

venni. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

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

nincs, kérem szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal a napirendi 

javaslatot az alábbiak szerint fogadta el: 

 

 

169/2013. (XI.20.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú – 7 igen – szavazattal a 

2013. november 28-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 

 

1.  Önkormányzati rendelet megalkotása helyi jelentőségű védett természeti 

területté nyilvánításról 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 
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1.  Önkormányzati rendelet megalkotása helyi jelentőségű védett természeti 

területté nyilvánításról 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Mindenki előtt ismert, hogy a gyótai városrészben engedéllyel olyan fakivágás történt, 

amely felháborította az ott élő lakosokat, teljesen joggal, hiszen egy száz éves fasorról van 

szó. A jegyző asszony akkor ezt egy átmeneti intézkedéssel leállíttatta és elkezdődött az a 

folyamat, melynek során ez a rendelet elénk kerülhetett. A rendelet megalkotása előtt 

figyelembe vettük a szakértői véleményeket, többek között a Duna-Dráva Nemzeti Park 

Igazgatósága, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség, a Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, valamint a 

SEFAG véleményét. 

Lefolytattuk azt az egyeztető eljárást is, melynek keretén belül a tulajdonossal is 

ismertetésre került ez az elképzelés, valamint ennek a döntésnek a várható következményei. 

Elképzelhető, hogy a tulajdonos a későbbiekben kártérítési igénnyel él az önkormányzat 

felé, bár a jelenlegi jogi álláspont szerint ez az igény nem megalapozott. A tulajdonos 

egyebek közt azt is felvetette, hogy a területet eladásra kínálja fel az önkormányzatnak, ez 

jelenleg nem szerepel az előterjesztések között. 

Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, 

megkérem ennek ismertetésére Hódos Árpád képviselőt. 

 

Hódos Árpád a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A bizottság a rendelet megalkotását egyhangúlag támogatta. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal elfogadta a Helyi 

jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról szóló 24/2013. (XI.21.) számú 

önkormányzati rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselőket arról, hogy a fasorban van egy gesztenyefa, 

melyet már körülbelül 10 cm mélyen megvágtak, ez jelenleg olyan állapotban van, hogy 

bármikor kidőlhet, így ennek az egy fának a kivágását még engedélyezni szükséges. 

 

 

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Sütő László     Bödőné dr. Molnár Irén  

   polgármester            jegyző  


