JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. január 22-én megtartott
soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen.
Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti
nagyterem)
Jelen vannak: Dr. Sütő László, polgármester
Kis-Dörnyei László, alpolgármester
Fekete Lajos
Kesztyűs Attila
Kőrösi András
Kissné Molnár Ágnes
Dr. Mészáros Géza
Varga Zoltán
Dr. Horváth László
Hosszú András, képviselő-testületi tagok
Mozsárné Kutor Veronika képviselő (a 3.sz. napirend
tárgyalásától)
Meghívottak:

Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Pápainé dr. Káplár Orsolya, mb. aljegyző
Bereczk Balázs, kistérségi irodavezető
Nagyné Gelencsér Éva, műszaki és városüzemeltetési
irodavezető
Zajcsuk Lajos,pézügyi irodavezető
Szaka Zsolt, GAMESZ Szervezet vezetője
Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető
Lipták Rita, Marcali Járási Hivatal vezetője
Kiss László, Marcali Csarnok Kft. ügyvezetője
Gelencsér Róbert, GYÉK 2000 Kft. ügyvezetője
Vágó Zoltán, Marcali Portál
Bőszné Kiss Katalin, Marcali Napló szerkesztője
Dr. Steiner Györgyi, jogi ügyintéző
2 fő érdeklődő állampolgár

Dr. Sütő László köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert
a 11 fő képviselő-testületi tagból 10 fő jelen van, Mozsárné Kutor Veronika képviselő
jelezte, hogy később érkezik.
Dr. Sütő László, polgármester
A Mai ülésen 21 napirendi pontot tárgyalunk, remélem, hogy a kiküldött anyagokat
mindenki megkapta. Van-e a napirendekre vonatkozóan más javaslat? Amennyiben nincs,
kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú - 10 igen - szavazattal a napirendi
javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:

7/2015. (I.22.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. január 22-i soros képviselőtestületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Tájékoztató a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételek
teljesítéséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
2. Főállású alpolgármester megválasztása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
3. Marcali Város 2014-2019. közötti gazdasági programja
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
4. Tájékoztató a Központi Tornaterem bérbeadásának tapasztalatairól
Előadó: Kiss László ügyvezető
5. Tájékoztató a GYÉK 2000 Kft. 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Gelencsér Róbert ügyvezető
6. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI.
29.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
7. A települési képviselők, tanácsnokok, bizottsági elnökök és tagok, településrészi
önkormányzat vezetők tiszteletdíjáról szóló 15/1998.(XI. 19.) önkormányzati
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
8. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2003.(X. 17.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
9. Az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000.(XII. 15.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
10. Az
önkormányzat
költségvetésének
előterjesztésekor,
illetőleg
a
zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó
mérlegek tartalmának meghatározásáról szóló 18/2006.(IV.27.) számú rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
11. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról
szóló 26/2002.(XII. 20.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
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12. A Marcali Kistérségi Többcélú
módosítása.
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

Társulás

Társulási

Megállapodásának

13. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
14. Az Európai Bizottság által az „Európa a Polgárokért” Program keretében
Városok hálózatai programra kiírt pályázat benyújtásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
15. Jelentés interpelláció intézéséről (PÓTANYAG)
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
16. Marcali Mentők közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
17. Marcali Partnerségi Terv elfogadása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
18. Előterjesztés együttműködési szándéknyilatkozat megkötéséről a Napkerék
Egyesülettel
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
19. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Marcaliban” című nyertes pályázat
(KEOP-4.10.0/N/14-2014-0277) támogatás elfogadása és saját forrás biztosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
20. A Marcali II. sz. gyermek háziorvosi körzet helyettesítéssel történő átmeneti
ellátásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
21. Együttműködési
Megállapodás
Önkormányzattal
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

módosítása

22. Egyebek
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Roma

Nemzetiségi

1. Tájékoztató a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételek
teljesítéséről
Dr. Sütő László, polgármester
Az önkormányzati törvény értelmében Magyarországon minden képviselőnek, illetve külsős
bizottsági tagnak köztartozás mentességgel kell rendelkeznie, ennek megállapításához pedig
kérnie kell felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba. Amennyiben ez a
képviselőknél nem teljesül, azonnal megszűnik a képviselő-testületi tagság, a külsős
bizottsági tagoknál lehetőség van bizonyos vizsgálati módra. Örömmel tájékoztatok
mindenkit, hogy ez a vizsgálat mindegyik képviselő esetében megtörtént és negatív lett, így
folytathatja képviselői munkáját.
Ezek olyan jellegű adatok melyek nem kérdőjelezhetőek meg, hiszen a NAV-tól
származnak, kérem fogadjuk el a tájékoztatót és szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
8/2015. (I.22.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a képviselők
köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi kötelezettségéről szóló előterjesztést.
A tájékoztatót – amely szerint a képviselő-testület minden tagja a törvényi előírásoknak
megfelelően eleget tett a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi
kötelezettségének – jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felelős: dr. Sütő László polgármester
Határidő: azonnal
2. Főállású alpolgármester megválasztása
Dr. Sütő László, polgármester
Főállású alpolgármesternek javaslom megválasztani Bereczk Balázst. Teljesen felkészült
arra, hogy távollétemben a helyettesítésemet megvalósítsa.
Bereczk Balázs rendelkezik mind azzal a gyakorlattal, képességgel, amely ahhoz szükséges,
hogy a város zökkenőmentesen működjön.
Azt is hozzá kívánom tenni, hogy az intézmények irányába lényegesen hatékonyabb,
közvetlenebb irányítást kívánunk megvalósítani, melyben számítok Balázs aktív
közreműködésére. Az sem titkok, hogy a közeljövőben közvetlen Brüsszeli pályázatokat
kívánunk megcélozni, melyre szintén alkalmas Balázs, hiszen több pályázatot is írt a
közelmúltban, valamint magas szintű német és angol nyelvtudással rendelkezik. Tekintettel
arra, hogy köztisztviselői feladatait át kell adnia, ezért a szavazás ma történne meg, de
javaslom őt 2015. február 15-i hatállyal megválasztani.
A titkos szavazat lebonyolítására a szervezeti és működési szabályzatunk szerint a Jogi és
Ügyrendi Bizottság jogosult, felkérem Kőrösi András, a bizottság elnökét ismertesse a
szavazás menetét.
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Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
Tisztelt Képviselő-testület! A szavazáshoz szükséges szavazólapok elkészültek, a
szomszédos kisteremben aláírás ellenében a szavazólapok átvehetőek, az urnát a jelenlevők
jellétében a bizottság tagjai fogják lezárni, tehát minden feltétel adott a szavazás
lezajlásához.
Kérdés
Dr. Horváth László, képviselő
Sem az előterjesztésből, sem a szóbeli kiegészítésből nem egyértelmű számomra, hogy
milyen konkrét feladatokat kapna az Ön helyettesítésén kívül, mert a pályázatíráshoz nem
feltétlenül szükséges alpolgármesternek lennie.
Dr. Sütő László, polgármester
Az alpolgármester a polgármester irányítása alatt dolgozik és minden olyan munkát elvégez,
amit a polgármester rábíz. Nagyon fontosnak tartom az európai uniós pályázatok
menedzselését, hiszen ehhez vezetői szintű döntésekre és képviseletre van szükség.
Említettem már azt is, hogy az intézményirányítást a jövőben sokkal közvetlenebbül és
markánsabban képzelem el, ahol részben a tisztségviselőknek, részben az irodavezetőknek
kell ellátnia egy-egy szakterület irányítását. Ebben kiemelkedő szerepe lesz a
városüzemeltetésnek, amennyiben Bereczk Balázs megválasztásra kerül, ő látná el ennek a
területnek a felügyeletét. Az is ismert mindenki előtt, hogy az elmúlt nyolc évben a
szabadságomnak csak mintegy 15%-át tudtam kivenni, nem volt megoldott az általános
helyettesítés. Kis-Dörnyei László alpolgármesternek van főállása, amellett is rendkívül sok
az elfoglaltsága.
Hozzászólás
Kesztyüs Attila, képviselő
Korábbi képviselő-testületi ülésen is jeleztem már, hogy nem tudok egyet érteni azzal, hogy
ezekre a feladatokra kellene még egy fizetett alpolgármester – a személlyel természetesen
semmi bajom nincs -, de a véleményemet továbbra is tartani fogom.
Dr. Sütő László, polgármester
Örülök ennek a felvetésnek, meg szeretném jegyezni, hogy a városi önkormányzat
irodavezetőinek és az alpolgármesternek a bére között nincs lényeges különbség. A
szavazás idejére szünetet rendelek el.
15 perc szünet
Dr. Sütő László, polgármester
Felkérem Kőrösi Andrást, ismertesse a szavazás eredményét.
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
Tisztelt Képviselő-testület! A bizottság a titkos szavazással kapcsolatos teendőit elvégezte.
A képviselő-testület létszáma 11 fő, a szavazáson részt vett 10 fő, az érvényes szavazatok
száma 10 db, ebből nem képviselő főállású alpolgármester jelöltként Bereczk Balázsra
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igennel szavazott 9 fő, nemmel szavazott 1 fő. A szavazás érvényes volt, a képviselőtestület Bereczk Balázs nem képviselő, főállású alpolgármesternek megválasztotta.
Alpolgármester Úrnak a Jogi és Ügyrendi Bizottság nevében jó munkát kívánok!
Dr. Sütő László, polgármester
Köszönöm szépen a tájékoztatót, aki elfogadja, kérem szavazzon.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
9/2015. (I.22.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jogi és Ügyrendi Bizottság
elnökének a nem képviselő, főállású alpolgármester választásával kapcsolatos titkos
szavazásról szóló tájékoztatóját elfogadja. Egyúttal Bereczk Balázs, Marcali Berzsenyi u.
92. szám alatti lakost 2015. február 15-től főállású alpolgármesternek megválasztja
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: 2015. február 15.
Dr. Sütő László, polgármester
Kérek mindenkit a teremben, hogy álljon fel, megkérem Bereczk Balázs Urat ismételje
utánam az eskü szövegét:
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Marcali város fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.”
Felkérem tisztelt Alpolgármester Urat, hogy az esküokmányt írja alá.
Alpolgármester Úr illetményét, összhangban a törvényi szabályozással 471.163,- forintban
javaslom megállapítani amelyhez párosul 70.670,- forint költségtérítés.
Kérem, hogy aki ezt elfogadja szavazzon.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
10/2015. (I.22.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bereczk Balázs főállású
alpolgármester illetményét 471.163,- forintban, költségtérítését 70.670,- forintban állapítja
meg.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: 2015. február 15.
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Dr. Sütő László, polgármester
Bereczk Balázst 2015. február 15-től alpolgármesternek megválasztottuk, addig a jelenlegi
munkakörével kapcsolatos átadás-átvételek lezajlanak, alpolgármesteri tisztégéhez jó sok
munkát kívánok!

3. Marcali Város 2014-2019. közötti gazdasági programja
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Ahogyan az anyagból is látszik, a javaslatom az, hogy a gazdasági program végére a 2015.
február 19-i ülésen kerüljön sor, ma a vitára bocsájtást tárgyalnánk, hiszen a cél az, hogy a
végleges elfogadás előtt mindenki elmondhassa ezzel kapcsolatosan a véleményét,
javaslatát.
Pár gondolatot emelnék csak ki, az egyik a cím, mely azt mondja, hogy a fenntartható
fejlődés városát kívánjuk létre hozni, nem csak a jelenre gondolok, hanem, hogy unokáink
számára is egy élhető város tudjunk átadni. Arra, hogy az a környezet, ami itt van, ami körül
veszi Marcalit, az megőrzendő, vagy, ha lehet azon javítsunk.
Az infrastruktúra legyen teljes, de oly módon, hogy azzal ne pusztítsuk a környezetet,
hiszen Marcali számára mindig fontos volt a ligetes, zöld környezet. Fontos a várost
körülvevő zártkerti rész megőrzése, fejlesztése is
A foglalkoztatásról elmondható, hogy Marcali jobban teljesít, mint az országos átlag, hiszen
ma sokkal többen járnak ide dolgozni, mint ahányan arra kényszerülnek, hogy máshol
keressenek munkát. Természetesen jelentős súllyal bír az is, hogy a város mindig
járásszékhely volt, az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt. Azt is fontos megemlíteni,
hogy a több, mint 1000 vállalkozás mintegy 2000 családnak ad munkalehetőséget, illetve a
jelen levő külföldi munkaerőpiacot is szükségesnek tartom megemlíteni. Ezek támogatása,
fenntartása továbbra is indokolt.
Vizsgálandó, hogy a kezdő egyéni vállalkozók élvezhessenek egy ideig adómentességet,
míg sikerül a biztos alapot megteremteniük a család számára.
Ugyanilyen fontos a szociális gondoskodás, melyből egyre nagyobb szerepet vállal át az
állam, azon belül is a járási hivatal, mely, ha nem is önként, de óriási feladatot vállal ezáltal,
Az átállás okoz bonyodalmakat is bizonnyal és a helyi, a rendszerből kimaradók
problémáinak megoldása mindinkább az önkormányzatokra hárul. Ez nagy anyagi terhet fog
jelenteni és meg kell találnunk az összhangot a szociális támogatásra és a fejlesztésre
fordítható nagyságrendek között. Az intézményhálózatunk adott, mindenünk megvan ami
kell, de ezekben meg kell teremtenünk a megfelelő feltételeket is. Fontosnak tartom az
elkerülő út elkészültével a városközpont rekonstrukciót vagy egy szociális otthon
létrehozását, mert látjuk, hogy az időskorúak gondozásában nagyon nagy üres területek
vannak az országban. Amennyiben a program támogatásra talál, ennek egyik eleme, hogy a
75 év felettiek esetében gondoskodunk a zöld területek ellátásáról, amennyiben erre igény
van.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a város ezután is feltétlenül támogassa azokat az
egyesületeket, amelyek akár a sport, akár a kultúra vagy a civil szféra területén jelen vannak
a városban. Éppen ezért nem csak a kultúra és a sport alaptevékenységét, de a civil szféráét
is támogatni fogjuk. Különösen azért is, hogy kellő kritikával illessék, ha valami nem
megfelelően működik a városban.
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Alapvetően ezeket a gondolatokat tartalmazza az anyag, melyet ezennel vitára bocsájtok
azzal, hogy a végső szót a februári ülésen mondjuk ki, ahol előzetesen ismét a Pénzügyi,
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elé vinném véleményezésre a programot.
A programot a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, melyet
Varga Zoltán elnökhelyettes Úr vezetett le.
Varga Zoltán a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság Marcali Város 2014-2019. közötti gazdasági programját megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
Hozzászólás
Fekete Lajos, képviselő
Több emberrel is sikerült beszélgetnem a ciklusprogramról, ami pozitív visszhangot váltott
ki. Foglalkozik az oktatással, az egészségüggyel és a szociális hálóval. Tartalmazza az
értékmegőrzésre, fejlesztésekre vonatkozó elképzeléseket, úgy ahogyan azt a választási
programunkban is ígértük. Az ördög azonban a részletekben rejlik, ezen programok és
részprogramok megvalósítása nagyban függ a központi támogatástól és a pályázatoktól.
Három dolgot szeretnék kiemelni:
- Amíg a kormány egészségügyi koncepciója a jelenlegi marad, addig csekély
esélyünk van a kórház szakmai és gazdasági önállóságára. Mivel a járó beteg ellátás
a közepes szintet sem éri el szerintem, inkább erre kellene fókuszálnunk. A
Polgármester Úr által a múltkor elmondottakat úgy egészíteném ki, hogy tisztelet a
kórházban dolgozó marcali és marcali környéki orvosoknak, dolgozóknak. Senki
nem gondolhatja komolyan, hogy a folyamatosan változó vidéki orvosok komoly
orvos-beteg kapcsolatot tudnak kialakítani.
- Másik fontos pontja ennek a programnak a gyógyszálló megépítésének a tervezete. A
szálloda megépítése megalapozhatná Marcali jövőjét, munkahelyeket teremtene a
köré fonódó infrastruktúrával együtt, illetve fellendíthetné az idegenforgalmat és a
turizmust, ami jelenleg elég alacsony szinten áll.
- Örülök, hogy bekerült ebbe a programba a 75 év felettiek közterületeinek ellátása,
hiszen a város elöregedőben van és így az önkormányzat vállalja ezen területek
gondozását.
Összefoglalva; a program a város meglevő erőforrásaira, tárgyi, szellemi és kulturális
értékeire épít, amely reális alapja lehet annak, hogy a következő öt évben élhetőbbé tegyük
városunkat. Javaslom képviselő társaimnak a ciklusprogram elfogadását.
Kőrösi András, képviselő
Mielőtt rátérnék a jelenlegi ciklusprogram értékelésére vissza kell nyúlnom az előzőhöz
2010. vége és 2011. eleje környékére, amikor azzal kellett szembesülnünk, hogy a város
intézményei jelentős mennyiségű kifizetetlen számlával rendelkeznek, mely az
önkormányzat alulfinanszírozásából adódott. Az akkori ciklusprogram fő feladata a
gazdasági egyensúly helyreállítása volt.
El lehet mondani, hogy a mostani ciklusprogramot ilyen fenyegetés nem terheli. Hogy
milyen lehetőségeink vannak? Az ország településeinek csak közel tíz százaléka az
amelyiknek szabadon felhasználható kereteik vannak, Marcali is ide tartozik, a többieké
kimerül a kötelező feladatellátásban. Uniós források előre láthatólag 2020-ig lesznek, így
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elképzeléseinket a területi operatív programhoz kell alakítanunk. Ennek tervezésében
Marcali rendkívül aktív volt, mint ahogyan azt a körzet országgyűlési képviselője is mondta.
Amikor ezek a pályázati lehetőségek megjelennek, akkor tudjuk eldönteni, hogy ezek közül
mire nyújtunk be pályázatot.
A jövőben is saját bevételünk egy részét meghatározott feladatokra kell fordítani. A város
korfája mindenki előtt ismert, így a szociális területen is nagyon fontos megragadnunk a
pályázati lehetőségeket.
Nagyon fontosnak tartom a városközpont rekonstrukcióját, ami ebben a ciklusban szerintem
reális cél.
Jó hír a város számára, hogy sikeresen zárult a közbeszerzés a 68-as út és az M7-es között
autóút felújítására.
A város egyik kitörési lehetősége az idegenforgalom és a turisztika. Nagyon fontos ehhez a
gyógyszálló befejezése.
A sportfinanszírozás a TAO-s rendszerrel kiegészítve működőképessé teszi a
szakosztályokat. Szükségessé vált a tornacsarnok felújítása és a Mikszáth iskolánál egy
szabályos méretű tornaterem megépítése. Ezzel kapcsolatosan figyelni kell a pályázati
lehetőségeket.
A közbiztonság az itt lakóknak is nagyon fontos, különösen azért, hogy itthon otthon érezze
magát, a rendőrség mellett különösen szerepe van ebben a városi rendészetnek és a
kamerarendszernek is.
És végül, bár első helyen kellett volna megemlítenem, a foglalkoztatás. Különösen
fontosnak érzem az itt működő vállalkozások megerősítését és a gazdasági környezet
javítását.
Egyet értve a fejlesztés irányával, javaslom az anyag társadalmi vitára bocsájtását.
Dr. Mészáros Géza, képviselő
Az előttem megfogalmazottakkal egyet értek, azokat nem ismételném meg, csak néhágy
észrevételt tennék az anyaggal kapcsolatosan:
Nem csak megfogalmazza a sarokpontokat, hanem súlypont eltolódásokra hívja fel a
figyelmet.
A városi rendészettel kapcsolatban fontosnak tartom átgondolni, hogy pontosan legyen
megfogalmazva miért vannak és, hogy pont ott és pont akkor legyenek ott, ahol éppen
szükséges.
Nagyon jó néven vettem az anyag elején a demográfiai megközelítést, hiszen ez nem csak
tájékoztató jellegű, hanem üzenet értéke is van nekünk, a városban élőknek. Egyrészt az az
üzenet értéke, hogy elöregedik a város, az idősek nagy számban vannak és főleg az idősebb
hölgyek vannak nagy számban. Ezt a szociális ellátó rendszernek valahogyan kezelnie kell,
nem csak a gyógyításnak, hanem a megelőzésnek is fontos szerepe van. Ezen belül a
különböző ehhez kapcsolódó képzéseknek is.
Egyet értek azzal a gondolattal, hogy a civil szervezetek ne csak komfortérzetet nyújtsanak,
hanem egyfajta kontrolling szerepet töltsenek be és lehetőség szerint vegyenek részt az idős
korúak tájékoztatásában is.
Ez egy kitűnő, jó anyag arra, hogy társadalmi vitára kerüljön.
Dr. Horváth László, képviselő
A programot magam is jónak tartom, jó a tartalma, jól felépített, a bizottsági ülésen el is
mondtam róla a véleményemet, ezt nem kívánom megismételni.
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Remélem, hogy meg is tudjuk majd a leírtakat valósítani, ehhez pedig minden egyes
embernek mellé kell rakni a magáét a környezetvédelmen és a szociális rendszer
fejlesztésén keresztül. Az anyagot elfogadásra javaslom.
Kesztyüs Attila, képviselő
Jó gondolatnak tartom a meglévő intézményrendszer fenntartását, hiszen újat felépíteni
mindig nehezebb, mint a meglévőt fenntartani, akár oktatási, akár egészségügyi
szempontból is. Fontos az idősek gondozása, a szociális háló átgondolása, ezt én, mint
akinek 70 éves szülei vannak különösen támogatom, de a fiatalok itt tartására is ki kellene
dolgozni jó programokat, több településen megvalósították már az Ifjúsági Önkormányzat
létrehozását, mely követendő példa lehet, ezáltal közelebb érezhetnék magukhoz a várost és
fontosnak tartanák az itt maradást.
Nagyon jó dolog, hogy van a városi rendészet, de a rendőrségnek kellene egy olyan fontos
lépést megtennie, hogy minél több rendőr legyen az utcán.
Nagyon fontos a gyógyszálló megépítése, de elsősorban azt tartanám fontosnak, hogy a
társadalombiztosítás által finanszírozott kezeléseket is igénybe lehessen itt venni, ne kelljen
ehhez vidékre utazni és ez pénzt is hozna a városnak. Amit csak lehet, itt helyben kellene
megoldani, mert a szálloda nem biztos, hogy az a hely lesz, amit a TB által beutalt betegek
használni tudnak.
Kissné Molnár Ágnes, képviselő
Az idősek ellátását magam is nagyon fontosnak tartom, már négy évvel ezelőtt elkezdtem
volna Gyótán, mikor azt szorgalmaztam, hogy oldjuk meg a fűnyírást az idős hölgyeknél, de
akkor falakba ütköztem, mert jövedelmi viszonyokat kellett volna vizsgálni.
A program úgy gondolom, hogy jó, de majd ez akkor látszik, ha megvalósul.
A lakossági fórumoknak megvannak már az időpontjai, kérek mindenkit, hogy jöjjön el és
mondja el a véleményét, ötletét, hátha hozzá tud tenni valamit.
Hosszú András, képviselő
Nem megismételve az előttem szólókat, annyit tennék még hozzá, hogy a központi
támogatások folyamatosan csökkennek, ezért is fontos az intézmények rentábilisabb
működtetése. Olyan projekteket kellene megcélozni, melyek gazdaságosabb működést
tesznek lehetőbbé.
Szolgáltató helyi közigazgatás. Nem kerülgetem a forró kását, úgy gondolom, hogy a
hivatal telefonjával kapcsolatosan adódott kérdést jobban is lehetett volna kezelni, nem
bírálva ezzel azt, aki a végrehajtással meg volt bízva, de a polgárok között ez nagy
felháborodást keltett. Ezen kívül úgy gondolom, hogy az informatikai rendszerrel is
akadnak problémák. Ez a szolgáltató helyi közigazgatás remélhetőleg nem csak felénk,
képviselők felé, de a polgárok felé is szolgáltatni fog. Alapvető fogalmak a biztonság,
tisztaság, élhetőség. Maradjanak itt a fiatalok, az itt lakók pedig érezzék jól magukat,
legyenek biztonságosak. Legyen közbiztonság, legyenek tiszta parkok.
Hellyel-közzel egyet értek az ifjúsági önkormányzattal, de mi a funkciója?
A vállalkozások fejlesztésénél beszállítói kör fejlesztését is próbáljuk meg megcélozni egy
helyi koordinációval.
Ettől lesz élhető, gazdaságilag aktív és fiataloktól élhető ez a város.
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Dr. Sütő László, polgármester
Nem fűznék semmit hozzá, a cél az volt, hogy elinduljon egy vita. Kérek mindenkit, hogy
jöjjenek el a lakossági fórumokra és mondják el véleményüket. Az anyag a város honlapján
is hozzáférhető, illetve nyomtatott változatban is megjelent a Marcali Napló ingyenes
újságban.
A végleges döntést a februári ülésen hozzuk meg a részletes kiegészítésekkel együtt.
A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy Mozsárné Kutor Veronika képviselő asszony
megérkezett, ezzel a jelenlevő képviselők száma tizenegyre változott.
Aki egyet ért azzal, hogy a ciklusprogramot társadalmi vitára bocsássuk, kérem szavazzon.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 11 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
11/2015. (I.22.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Képviselőtestülete a Marcali város 2014 - 2019 év közötti gazdasági
programja, és fejlesztési terve című előterjesztést megtárgyalta, és a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja, ezzel egyidejűleg társadalmi vitára bocsátja.
A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a vitát követően a gazdasági programját a
februári testületi ülésre ismételten terjessze be.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Sütő László, polgármester
4. Tájékoztató a Központi Tornaterem bérbeadásának tapasztalatairól
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A teremben tartózkodik Kiss László ügyvezető igazgató, ha valakinek kérdése lenne hozzá.
Az anyagot két bizottság is tárgyalta a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság, Varga Zoltán elnökhelyettes vezetésével és a Civil Kapcsolatok, Kultúra,
Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság, Dr. Mészáros Géza elnökhelyettes vezetésével.
Varga Zoltán a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság a beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
Dr. Mészáros Géza, a Civil Kapcsolatok, Kultúra, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági
Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
számára
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Hozzászólás
Kis-Dörnyei László, alpolgármester
Meg szeretném ismételni, amit a bizottsági ülésen elmondtam. Testnevelők,
sportszakemberek véleményét tolmácsolom azzal, mikor azt mondom, hogy a sportcsarnok
nagyon jó szakmai színvonalon áll hozzá a sportrendezvények szervezéséhez. Az igazgató
úr ott elmondta, hogy vannak megoldásra váró problémák, melyek nem a vállalkozóra
tartoznak. A volt Sport Büfé felöli megközelítés jó, jó lenne, ha idővel az a parkoló
megépítésre kerülne.
Dr. Mészáros Géza, képviselő
Tapasztalom, hogy a városlakók is meg vannak elégedve azzal a szolgáltatással amit a
sportcsarnok nyújt, ezért köszönettel tartozunk.
Kérek mindenkit, hogy a parkolót használják, ne a zöld övezetet, kiváló parkolási
lehetőséget biztosít a képviselő társam által már említett megközelítés.
Az intézmény füst- és tűzjelzését meg kell oldani, illetve egy életmentő defibrillátor
készülék beszerzését is szükségesnek tartom, ennek a megléte életeket menthet.
Kérném, hogy vállalkozások, cégek, akik ezt megteheti járuljanak hozzá egy ilyen készülék
beszerzéséhez, nem rájuk akarom testálni, hanem a figyelmet felhívni.
Dr. Sütő László, polgármester
Egyet értek a felvetésekkel, a költségvetést februárban fogadjuk el, akkor kell majd ezeket
tervezni.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 11 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
12/2015. (I.22.) számú képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület megtárgyalta a Központi Tornaterem bérbeadásának tapasztalatairól
szóló előterjesztést. Megállapította, hogy a Marcali Csarnok Szolgáltató Kft. jó színvonalon
biztosítja az oktatási intézmények testnevelési óráinak lebonyolítását, gazdája az utánpótlás
nevelésnek, támogatja a versenysport működését. A csarnok szabad kapacitásának jó
kihasználása érdekében biztosítja a tömegsport és a szabadidősport, valamint a kulturális
célú igénybevételeket.
A képviselő-testület a tájékoztató előterjesztést elfogadja és jóváhagyja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
5. Tájékoztató a GYÉK 2000 Kft. 2014. évi tevékenységéről
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A teremben tartózkodik szintén Ügyvezető Igazgató Úr Gelencsér Róbert, ha valakinek
kérdése lenne hozzá. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság tárgyalta.
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Varga Zoltán a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság a beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
Kiegészítésül elmondanám, hogy a bizottsági ülésen szó volt róla, hogy az apróbb
karbantartásokat – ugyanúgy, mint a csarnok esetében – meg kell csinálnunk, mert nagyon
elhasználódtak az intézmények.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 11 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
13/2015. (I.22.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Képviselőtestülete a GYÉK 2000 Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját megtárgyalta, és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Sütő László, polgármester
6. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI.
29.) önkormányzati rendelet módosítása.
Dr. Sütő László, polgármester
Előterjesztő a Jegyző Asszony, kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni az anyagot?
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Igen, köszönöm. Néhány hatályon kívül helyező rendelkezéssel egészíteném ki az anyagot,
melyek Kelevíz községgel kapcsolatosak, elnézést kérek, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság
ülésén nem tettem meg, de utána vettük észre, hogy jelen módosítással ezt is célszerű
megtenni.
Javaslom hatályon kívül helyezni az 3.§ (5) f) pontját a pecséthasználatra vonatkozóan,
mégpedig azt, hogy „Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Kelevíz Kirendeltsége”, ezen
kívül a
80.§ (3) –ből azt a részt, hogy „Kelevíz községben megbízottja útján minden héten kedden
8.00 – 16.00 óráig ügyfélfogadást tart” és végül a 82.§ (1)-ből a közös hivatalra
vonatkozóan a Kelevíz szót kérem hatályon kívül helyezni.
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelet módosítását megtárgyalta és egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
A Jegyző Asszony által tett szóbeli kiegészítésekkel együtt teszem fel szavazásra a rendelt
módosítását, amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadta Az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI. 29.)
önkormányzati rendeletet módosító 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7. A települési képviselők, tanácsnokok, bizottsági elnökök és tagok, településrészi
önkormányzat vezetők tiszteletdíjáról szóló 15/1998.(XI. 19.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Dr. Sütő László, polgármester
Szóbeli kiegészítés nincs, formai módosításról van szó. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta.
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelet módosítását megtárgyalta és egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadta A települési
képviselők, tanácsnokok, bizottsági elnökök és tagok, településrészi önkormányzat vezetők
tiszteletdíjáról szóló 15/1998.(XI. 19.) önkormányzati rendeletet módosító 2/2015. (I.23.)
önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2003.(X. 17.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Dr. Sütő László, polgármester
Szóbeli kiegészítés nincs, a térítési díj beszedésével kapcsolatos módosításról van szó. Az
előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelet módosítását megtárgyalta és szintén egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadta A
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2003.(X. 17.) önkormányzati rendeletet
módosító 3/2015. (I.23.) önkormányzati rendeletet.
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(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
9. Az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000.(XII. 15.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Dr. Sütő László, polgármester
Szóbeli kiegészítés nincs, szintén a térítési díj beszedésével kapcsolatos módosításról
van szó. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelet módosítását megtárgyalta és az előzőekhez
hasonlóan szintén egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadta Az
intézményi térítési díjakról szóló 32/2000.(XII. 15.) önkormányzati rendeletet módosító
4/2015. (I.23.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
10. Az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor, illetőleg a zárszámadáskor
a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek tartalmának
meghatározásáról szóló 18/2006.(IV.27.) számú rendelet hatályon kívül
helyezéséről
Dr. Sütő László, polgármester
Előterjesztő a Jegyző Asszony, kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni az anyagot?
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Igen, köszönöm. A kiküldött anyagban a hatásvizsgálati lapon rajta maradt véletlenül a
hulladékos rendelet, ezt időközben javítottuk, ugyanígy a következő rendelet esetében is.
A rendelet hatályon kívül helyezésének társadalmi, gazdasági hatása nincs.
Dr. Sütő László, polgármester
Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelet hatályon kívül helyezését megtárgyalta és
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadta Az
önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor, illetőleg a zárszámadáskor a
képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek tartalmának
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meghatározásáról szóló 18/2006.(IV.27.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül
helyező 5/2015. (I.23.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
11. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról
szóló 26/2002.(XII. 20.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Dr. Sütő László, polgármester
Szóbeli kiegészítés nincs, az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelet hatályon kívül helyezését szintén megtárgyalta
és az előzőhöz hasonlóan szintén egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal elfogadta
önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyező A Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról szóló 26/2002.(XII. 20.) számú
rendelet hatályon kívül helyező 6/2015. (I.23.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
12. A Marcali
módosítása.

Kistérségi

Többcélú

Társulás

Társulási

Megállapodásának

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
A módosítás lényege, hogy 372 millió forintot nyert a többcélú társulás a hulladék
projekttel, melyet beemelünk a programba. A társulási tanács a módosítást tárgyalta és
elfogadta. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a társulási megállapodás módosítását megtárgyalta és
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 11 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
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14/2015. (I.22.) számú képviselő-testületi határozat
A Marcali Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza:
Marcali Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Társulási Megállapodás
módosítását, az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja, felhatalmazza a
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

dr. Sütő László, polgármester
2015. február 28.

13. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről
Dr. Sütő László, polgármester
Van-e valakinek kérdése a tájékoztatóval kapcsolatosan?
Kőrösi András, képviselő
13-as
Dr. Sütő László, polgármester
A háziorvosi ügyelet ellátásával kapcsolatosan kezdeményeztünk egy megbeszélést, melyre
szinte az összes háziorvos el tudott jönni. Minderre azért volt szükség, mert december végén
már nagyon nehéz volt megszervezni az ügyeleti ellátást, nagyon az látszott, hogy két orvost
nem tudunk ügyeletbe állítani, mely nagyon rossz helyzetet teremtett volna. Végül sikerült
megmaradni a két orvosos megoldásnál, de ennek az volt az ára, hogy 25%-kal emelkednek
az ügyeleti óradíjak. Ezt az emelést a társulási tanács 2015. január 15-én jóváhagyta. Ez
akár vonzóbbá is teheti az ügyeletet vagy esetleg külsős vállalkozók is megjelenhetnek az
ellátásban.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 11 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
15/2015. (I.22.) számú képviselő-testületi határozat
A Marcali Város Önkormányzat Képviselőtestülete a két testületi ülés között végzett
tisztségviselői tevékenységről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős:
Határidő:

dr. Sütő László, polgármester
azonnal
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14. Az Európai Bizottság által az „Európa a Polgárokért” Program keretében
Városok hálózatai programra kiírt pályázat benyújtásáról
Dr. Sütő László, polgármester
Szinte minden évben nyújtunk be európai uniós pályázatot közvetlenül az Európai
Bizottsághoz, mellyel elsősorban a testvérvárosokkal való kapcsolattartás elmélyíthető.
Jelenleg van egy 25.000,- eurós nyertes pályázatunk, melyet a testvérvárosokkal közösen a
Szent Iván éji napok programsorozat keretein belül valósítanánk meg, ez egy nagyobb
volumenű pályázat lenne, szintén testvérvárosok, valamint Krotoszyn járás bevonásával, ez
a vidékfejlesztéssel, területfejlesztéssel kapcsolatos problémák közös megoldására lesz
hivatott. Ezek a pályázatok általában 100%-ban finanszírozottak.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 11 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
16/2015. (I.22.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Bizottság által az „Európa
a Polgárokért” program keretében Városok hálózata témában kiírt pályázat benyújtásáról
szóló előterjesztést megtárgyalta, a pályázat benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza
Marcali Város Önkormányzatának polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: azonnal
15. Jelentés interpelláció intézéséről
Dr. Sütő László, polgármester
Kőrösi András képviselőt kérdezem, hogy elfogadja-e az interpellációra adott választ?
Kőrösi András, képviselő
A főigazgató asszony által adott válasz tartalmában szinte megegyezik azzal, amit a Tavi
TV interjújára válaszolt, ezzel kapcsolatosan az előző képviselő-testületi ülésen kifejtettem
már a véleményem.
A feltett kérdések közül szinte mindenre választ kaptam, a sportorvos kivételével, de az
interjúban ez is megválaszolásra került, hogy nem kórházi kompetencia, de segítenek a
megoldásban.
Amivel nem értek egyet az írásos anyagban az, hogy a kórház lepusztult gépparkjára
hivatkozik. A telefonközpont valóban elavult volt, de a többivel kapcsolatban az ott
dolgozók is meg tudnak erősíteni, hogy nem volt elavult. A CT készülék azóta sem akar
megérkezni. Idéznék egy 2013. év végi interjút, melyben a CT készülék a sürgősségi osztály
alapfeltételének tekinthető. A sürgősségi osztály működik, ennek további működtetését is
tervezi a vezetőség.
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A személyi feltételeknél látjuk, hogy csak 1 fő radiológus dolgozik az intézményben, már
pedig ez a 24 órás sürgősségi ellátásnál minimum 4 főt igényelne. Én összességében –
egyéb lehetőségek hiányában – az interpellációra adott választ elfogadom.
Hozzászólás
Kesztyüs Attila, képviselő
Az elmúlt két hétben elég sok orvosi probléma volt a családban és ha nem lennének mentők,
akkor nagyon nagy sírásra lenne okunk, mert talán édesanyám és a kisgyermekem életét is
ők mentették meg.
Én ezt a tájékoztatót semmilyen szinten nem tudom elfogadni, mert már bebizonyosodott,
hogy ígérni nagyon jól tud a főigazgató asszony, de szinte semmi olyat nem tett, ami ebből
megvalósult volna.
Sajnos egyik este megint az ügyeleten voltunk, ahol tapasztaltam, hogy egy orvos jut a bel-,
az ápolási és a sürgősségi osztályra és mindenhol 2-3 ember várakozott. Elindították a
sürgősségi osztályt, de nincs hozzá megfelelő orvos, ezt ott a szakszemélyzet is
megerősítette, akik csak annyit tudtak csinálni, hogy türelemre intették a várakozókat.
A műszerpark valóban leromlott, de azért mert a jó műszereket elvitték innen, ide pedig
régieket hoztak, ezt többen is látták a dolgozók közül, de nem merik vállalni a nevüket, mert
félnek a megtorlástól. Az ultrahang műszer is valóban kívánni valót hagy maga után, mert
minden leleltre ráírják most, hogy az orvos nem vállal érte felelősséget.
Vasárnap éjjel a kislányom kórházba került, amikor az ott dolgozó orvosok azt mondták,
hogy köszöntik Marcalit, mert aznap éjjel öt marcali kisgyermek feküdt ott és szeretnék
látni, hogy ki mondta azt, hogy Marcaliban nincs szükség gyermekosztályra. Én akkor ott
tartottam, hogy feljelentést teszek Marcaliban és a környékén élők veszélyeztetése miatt
hozott felelőtlen döntésért bizonyos személyek ellen. Nem tudom, hogy kik hozták ezeket a
döntéseket, de ki kellene vizsgálni. Úgy látom, hogy ellehetetlenítik a marcali kórház
működését, ezért mennek el az orvosok és a szakszemélyzet is.
Édesapámmal is végigéltem az ügyeleten, hogy nem tudtak neki megfelelő gyógyszert adni
a vérnyomására, hogy esetlegesen ne történjen nagy baj.
Marcali és vonzáskörzetéhez hatvanezer ember tartozik egészségügyileg, elég siralmas kép
ez. Kaposváron sincs minden rendben, hiába szép a kórház, azt mondták, hogy nehogy még
egyszer hányjon a kislányom, mert nem tudják újra húzni az ágyát. Ott is kevés az orvos,
kevés a szakszemélyzet. Ők mindent megtesznek. Valamit kellene tennünk, mert a marcali
kórházat folyamatosan építik le. Elviszik a szakembereket, a műszereket, persze, hogy a
betegek is máshova mennek, így tényleg nem lesz gazdaságos működtetni. Nem tuja
mindenki megoldani, hogy a gyermeke után menjen.
Kaposvárról hazafelé öt mentővel találkoztam legalább, nem hiszem, hogy így nagyon sokat
spórolunk, ennek is magas a költsége.
Egy néhány ágyas osztály minden szülőnek megnyugvást jelentene, kérem a Polgármester
Urat, segítsen ebben, akár kormány szinten is, hogy megoldódjon ez a probléma.
Nem tudom elmondani, milyen érzés, amikor az ember gyermekét rohammentő viszi hatvan
kilométeren keresztül, útközben megállva vele, mert még infúzió kell neki. Ez itt helyben
megoldva felbecsülhetetlen érték lenne.
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Kissné Molnár Ágnes, képviselő
A tapasztalataimat szeretném elmondani, egy új dolgozónak szerettem volna kérni a laborba
időpontot, de csak a 82-es körzetszámú telefonszámon sikerült őket elérnem, a helyi
tarifáson nem. Két hét múlva kaptunk csak időpontot is.
Ma voltam a neurológián, a folyosón sehol nincs egy fogas a kabátoknak, pedig ez nem egy
nagy dolog. Olyan érzésem van, mintha az emberek csak futószalagon mennének, egy
csomó ember van bezsúfolva a folyosóra, embertelen.
Dr. Mészáros Géza, képviselő
Fekete képviselő-társam utalt már rá korábban a ciklusprogram kapcsán, illetve Kesztyűs
képviselő-társam is elmondta, hogy egy megszűnő rendszert sokkal nehezebb újra éleszteni,
mint egy meglevőt fenntartani. Ebben az esetben szinte már szándékosságot lehet felfedezni,
meglepő az, hogy volt megfelelő számú ülőalkalmatosság és fogas állt rendelkezésre míg
nagyobb volt a kórház, most meg ahogy kisebb lett, nincs elég. Hol van az a sok tízmillió
forint, amit a város a kórházba invesztált?
Egy rendszert úgy lehet tönkre tenni, hogy mivel az emberek nem kapnak megfelelő
ellátást, nem mennek oda, ha nem mennek, akkor nincs elég beteg és megszüntetik.
Kérem szépen kormánypárti képviselő-társaimat járjanak közben a kórház érdekében.
Nagyon drága torzó lenne a városban, ha a kórház megszűnne.
Dr. Horváth László, képviselő
Mészáros képviselő-társam megszólította a kormánypárti képviselőket, ezért elmondanám,
hogy Móring Képviselő Úr is nagyon sok mindent megtett azért, hogy ez a kórház
megmaradjon. Valószínűleg valami lobbi érdekek sokkal erősebben dolgoznak a háttérben
ezért nem sikerült ebben az ügyben előrébb lépnünk. Lehet, hogy valóban feljelentést
kellene tennünk ismeretlen tettes ellen, mint ahogy azt Kesztyüs képviselő úr is mondta,
azok ellen, akik ezt a folyamatot elindították. Azt csodálom, hogy az Ági egyáltalán fel
tudta hívni a kórházat, mert idős nénik telefonáltak a gyógyszertárba és engem is
megkerestek, hogy milyen számon hívható, mert napokig nem lehetett őket elérni. Valakik
nagyon ügyesen dolgoznak a háttérben. A város is megtett mindent a kórház érdekében, de a
kormánypárti képviselő is, a rengeteg befektetett energia ellenére nem jutottunk semmire.
Hosszú András, képviselő
Az őszinteség nagyon fontos a mai világban, be kell látnunk, hogy ez a probléma minket
meghalad. Direkt nem mondok neveket és frakciókat. Remélhetőleg lesz még olyan lobbi
erőnk, hogy ezt a kórházat megtartsuk. Ne helyreállítsuk, hanem megtartsuk, teljesen más
már a cél. A célhoz mindig rendelnünk kell egy eszközt, amit én itt nem mindig látok.
Nagyon sok sikert kívánok magunknak ahhoz, hogy ezt az intézményt megtartsuk.
Csatlakozva Mészáros Géza képviselőhöz, de nem megszólítva a kormánypártiakat,
felszólítom magunkat is, mert valóban kicsit elaludtunk ebben a témában.
Amikor volt a séta a marcali kórházért én ott vertem a dobot, hogy ütemesen sétáljunk, de
azt gondolom, hogy nem voltunk elegen. Remélem, hogy sokkal többen leszünk annak
érdekében, hogy ez az intézmény megmaradjon.
Fekete Lajos, képviselő
Teljes mértékben igazat adok az előttem szólóknak abban, hogy valóban úgy néz ki, hogy
ezt a kórházat le akarják nullázni vagy elfekvőt akarnak belőle csinálni.
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Az írásos anyagban szerepel, hogy régi probléma volt az elöregedett géppark, ez egy
szemérmetlen kijelentése a főigazgató asszonynak, mert rajta kívül már mindenki tudja a
városban, hogy valóban, ahogy Kesztyüs képviselő-társam elmondta, elhordták innen az új
műszereket és hoztak helyette lerobbant, régieket. Az is köztudott, hogy a működőképes
mammográfiai gépet levitték a pincébe, jelenleg is ott áll. Úgy gondolom, hogy valamit
mindenképen tennünk kell, mert tényleg elveszítjük a kórházat.
Dr. Sütő László, polgármester
Ketté választanám a napirendet, az első fele egy interpellációra adott válasz, ami azt
gondolom kielégítő, attól függetlenül, hogy az abban foglaltak betartásra kerülnek-e vagy
sem.
A másik az általános probléma és – ahogyan az a ciklusprogramomban is szerepel – azt
gondolom, hogy akik ezt a döntést hozták, már lehet, hogy megbánták, de ezt nem szokás
ma bevallani. Korábban voltak kezdeményezéseim a kórház helyzetére vonatkozóan, akár
magán tőkével, akár külsős vállalkozóval kapcsolatosan, de nem volt meg ehhez a
megfelelő támogatásom, így még a tárgyalási szintre sem jutottunk el.
Mit lehet tenni a jövőben? Minden tárgyalásos helyzetet fel kell használni arra, hogy a
marcali kórház helyzetét ebben a mai rendszerben megtaláljuk és az alapszakmák
működhessenek. Ebbe természetesen beleértem a kisgyermekek ellátását is. Ha ez nem
vezet eredményre – vagy akár ezzel párhuzamosan is – fel kell mutatni olyan erőt, hogy
ezek változhassanak. A mi esetünkben ez az erő a polgári engedetlenség különféle formája.
Megerősítve azt, amit Horváth képviselő úr elmondott, a napokban is többször tárgyaltunk
Móring képviselő úrral együtt, rengeteg ígéretet kaptunk, de mivel a fél évvel ezelőttiekből
sem sok minden valósult meg, nincs más választásunk.
Azt javaslom, hogy az interpellációra adott választ fogadjuk el, hiszen az abban foglaltakat
nincs jogunk megkérdőjelezni, akár a CT-re, akár a többi ígéretre vonatkozóan. Ugyanakkor
folytassunk továbbra is tárgyalásokat és ugyanerre kérünk mindenkit, aki ezzel
kapcsolatosan lobbi erővel rendelkezik.
Körülbelül három évvel ezelőtt írtam egy levelet Szócska Államtitkár Úrnak, aminek az
volta vége, hogy egy kórházat úgy is tönkre lehet tenni, ha lehetetlen helyzetbe hozzuk az
orvosokat. Nagyon sajnálom, hogy lassan ide jutunk.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk az interpellációra adott válasz
elfogadásáról.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen és 2 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
17/2015. (I.22.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőrösi András képviselőnek a a
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Marcali Telephelyének helyzetével és
fejlesztéseivel kapcsolatban tett interpellációjára adott választ elfogadja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
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16. Marcali Mentők közalapítvány alapító okiratának módosítása
Dr. Sütő László, polgármester
A Felügyelő Bizottsági elnökének Drubits Katalint javasolja a közalapítvány, melynek
megfelelően az alapító okirat módosítása megtörténik. Kérem a tisztelt képviselő-testületet,
hogy a módosított alapító okiratot fogadja el.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 11 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
18/2015. (I.22.) számú képviselő-testületi határozat
A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Marcali Mentők Közalapítvány
alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős: értelem szerint
Határidő: azonnal
17. Marcali Partnerségi Terv elfogadása
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
A képviselő-testület korábban elfogadta már, hogy csatlakozunk az integrált fejlesztési
stratégia kidolgozásához. Ez egy 100%-ban központi költségvetésből megvalósuló projekt.
A program gazdája a Belügyminisztérium, partnere pedig a városi önkormányzat. Ennek
van itt egy kötelező menete, illetve az ebben érintettek felsorolása szerepel itt. Ezzel együtt
kell érteni a ciklusprogramot, várhatóan ez június környékén kerül beterjesztésre.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 11 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
19/2015. (I.22.) számú képviselő-testületi határozat
A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002
azonosítószámú, „Dél-Dunántúli Operatív Program – Fenntartható településfejlesztés a kisés középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” tárgyú
projekttel összefüggő:
- MARCALI PARTNERSÉGI TERVÉT, valamint
VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL
ÉS
- MARCALI
TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYZATÁT

megtárgyalta, és jóváhagyja.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülte felhatalmazza a város Polgármesterét,
hogy az ITS elkészítésével összefüggő ügyekben az önkormányzat képviseletében önállóan
eljárjon.
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Felelős:
Határidő:

Dr. Sütő László, polgármester
azonnal

18. Előterjesztés együttműködési szándéknyilatkozat megkötéséről a Napkerék
Egyesülettel
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Ez az egyesület a Somogy Megyei Cigány Önkormányzat mellett működő egyesület, a
szándéknyilatkozatra pályázat elnyeréséhez van szükségük, kérem támogassuk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 11 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
20/2015. (I.22.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a
Napkerék Egyesülettel kötött Együttműködési Szándéknyilatkozatot utólagosan
jóváhagyja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint
19. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Marcaliban” című nyertes pályázat
(KEOP-4.10.0/N/14-2014-0277 ) támogatás elfogadása és saját forrás biztosítása
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Ma érkezett a hír mely szerint 37.372.802,- forintot nyertünk napelemes korszerűsítésre,
ennél körülbelül tízmillió forinttal többet pályáztunk, de a kormány korábban meghirdetett
kiírása, mely szerint 700.000 kW fajlagos értékig támogatják a pályázatokat, de a rengeteg
pályázó miatt 500.000-re csökkent, azzal, hogy aki részt akar venni a programban, az a
különbözetet fizesse meg.
Az évi megtérülés 3-4 millió forint, mellyel remélhetőleg már az idén számolhatunk, hiszen
nyáron jelenti a legnagyobb megtakarítást, akkor két és fél év alatt megtérülhet az
önrészünk.
Kérdés
Kesztyüs Attila, képviselő
Mikorra várható a megvalósítás, hiszen a Polgármester Úr azt említette, hogy már az idén
számolhatunk vele?
Dr. Sütő László, polgármester
Ez egy olyan pályázat, ahol előre lezajlott a közbeszerzés. A partner céget a mai napon
értesítettük, így már ők meg is kezdhetik a tényleges munka előkészítést. Én tényleg azt
gondolom, hogy nyárra már termelni fogja az áramot.
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Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 11 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
21/2015. (I.22.) számú képviselő-testületi határozat
A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és úgy
határozott, hogy a Környezeti és Energia Operatív Program (KEOP) keretében meghirdetett
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” tárgyú, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0277 kódszámú,
37 372 802 Ft összegű pályázati támogatást, a projekt megvalósítása érdekében elfogadja.
A fejlesztés bruttó bekerülési költsége: 47 345 884,- forint, a megítélt támogatás
78,9357%, azaz: 37 372 802 forint. A fejlesztés megvalósításához szükséges 9 973 082,forint saját forrás összegét a város 2015. évi költségvetés rendeletében, saját bevételből
biztosítja.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város
polgármesterét, hogy a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0277 kódszámú, „Fotovoltaikus
rendszerek kialakítása Marcaliban” tárgyú projekt további ügyintézésével kapcsolatban
az önkormányzat képviseletében önállóan teljes jogkörrel eljárjon.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a város polgármesterét,
amennyiben a tárgyi projekttel kapcsolatban BM EU önerő kiegészítő pályázat jelenik
meg, arra benyújtsa az önkormányzat pályázatát.
Felelős:
Határidő:

Dr. Sütő László, polgármester
azonnal

20. A Marcali II. sz. gyermek háziorvosi körzet helyettesítéssel történő átmeneti
ellátásáról
Dr. Sütő László, polgármester
Bizonyára mindenki előtt ismeretes, hogy a Marcali II. számú gyermek háziorvosi
körzetet ellátó dr Légrády Ildikó gyermek háziorvos 2015. március 31- ével nyugdíjba kíván
vonulni, így a körzet ellátására a Marcali Városi Önkormányzattal kötött feladat- ellátási
szerződését felmondta.
Kérem, hatalmazzon fel a képviselő- testület, hogy a Marcali II. számú gyermek
háziorvosi körzet 2015. április 1. napjától kezdődően hat hónap időtartamra a feladat ellátás
biztosítása érdekében megbízási szerződést köthessek az arra alkalmas személlyel, illetve,
amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a körzet helyettesítéssel történő
ellátást pályázati úton meghirdethessem.
Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja és döntését hozza
meg.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 11 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
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22/2015. (I.22.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Marcali II. számú gyermek
háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok 2015. április 1- től hat hónapra, átmeneti,
helyettesítéssel történő ellátása érdekében felhatalmazza Marcali Város Polgármesterét,
hogy a szükséges tárgyalásokat lefolytassa, az annak érdekében szükséges szerződéseket
megkösse, illetve szükség esetén az ellátás biztosítására pályázatot írhasson ki és tehessen
közzé.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: értelem szerint

21. Együttműködési
Önkormányzattal

Megállapodás

módosítása

a

Roma

Nemzetiségi

Dr. Sütő László, polgármester
Az anyagot szóban kiegészíteni nem kívánom, jogszabályi kötelezettség. Kérem
szavazzunk.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 11 igen – szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
23/2015. (I.22.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Marcali Városi Roma nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról szóló előterjesztést
megtárgyalta, azt az előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
22. Egyebek
Fekete Lajos, képviselő
- A választások estéjén megkérdezték tőlem, hogy mit várhat tőlem a lakosság és mi az
amit én szeretnék, akkor azt mondtam, hogy a kölcsönös együttműködést. Ez most
megvan, ezért szeretném jelezni, hogy a Szigetvári, a Dózsa György, valamint a
Honvéd utcákból ugyanúgy, mint Mészáros képviselő-társam körzetéből a Jókai és a
Vár utcákból folyamatosan jelzi a lakosság a kóbor kutyák jelenlétét. Ha ezek
megszűnnének, rendkívüli módon növelnék a lakosság komfortérzetét. Többször
szóltunk már többen ez ügyben, utána lehetne-e nézni, hogy október 12. óta hány
kutyát fogott be a gyepmester?
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Dr. Mészáros Géza, képviselő
- A kutyákkal kapcsolatosan akkor én már nem szólnék. Az előző ülésen felvetődött
már a közvilágítás problémája, a Széchenyi utcában meg is oldódott. Tudom, hogy
komoly interakció van a szakemberek és a szolgáltató között, de az igazi az lenne, ha
meg is oldódnának a problémák. A Park sétányon a mai napig nem működik a
közvilágítás.
- Az első alkalommal megjelent újsággal kapcsolatosan szólnék néhány szót, amerre
megfordultam a városban, ott jó visszhangja van. Viszont terjesztési problémák
vannak, mely nem a szerkesztő problémája, de kérném ennek korrigálását.
- A városban elterjedt, hogy a városi rendőrség vezetésében komoly változás történt,
erről kérnék bővebb felvilágosítást, ha van hivatalos információ. Mi volt az oka és ez
mennyiben befolyásolhatja a város és a rendőrség kapcsolatát?
Kissné Molnár Ágnes, képviselő
- Szeretnék gratulálni Bereczk Balász alpolgármesternek, kérem, bizonyítsa be, hogy
Ön alkalmas lesz erre, hiszen a városlakók nem örülnek annak, hogy egyáltalán lesz
főállású alpolgármester.
Én adnék is egy első feladatot, az én körzetemben, a Szegedi utcában van egy nagyon
értékes terület, a piactér, kérem nézzen utána, hogy mit lehetne azzal kezdeni!
- A sárga panelházban, a Dózsa György utca 7-ben a világítás már hónapok óta nem jó,
jeleztük is, de még mindig semmi.
Dr. Horváth László, képviselő
- Az újság létrejöttét a jobboldal már korábban kezdeményezte, voltak próbálkozások,
de nem sikerült több oknál fogva. Most sikerült, gratulálok, az információk így több
emberhez eljutnak. Javasolnám, hogy a polgárok aktívak legyenek. Javasolnék egy
rovatot is Hivatali bakik címmel. Ez talán javíthatná az élhetőséget a városban a
bürokráciával szemben. Egy ismerősöm beszólt a rendőrségre, hogy lopják a fáját,
erre kapott egy idézést a bíróságtól, hogy valótlan bejelentést tett. Ez talán aktivizálja
a lakókat.
Kőrösi András, képviselő
- A közös képviselők és a társasházak lakóinak szeretném felhívni a figyelmét egy
pályázati lehetőségre, mely energetikai korszerűsítésre irányul. A pályázatban a több,
mint négy, de legfeljebb hatvan lakással rendelkező társasházak indulhatnak. A
pályázati intenzitás mértéke 50%. A pályázati ablak március 9-én nyílik meg a
kormány, illetve a belügyminisztérium honlapján.
Hosszú András, képviselő
- Szavaztunk anno egy kérdésben, melyet a Polgármester Úr visszadobott a képviselőtestület részére, hogy kontrollt gyakoroljon. Ezt úgy hívják, hogy LEADER program.
Van- e ebben előrelépés? Ez érintené a vállalkozások fejlesztését és a civil
kezdeményezések támogatását.
Van-e valami egység, várható-e valami közös erő, fellépés.
A következő 5-6 évben ebben nagy lehetőséget látok, jó lenne beilleszteni ezt is a
ciklusprogramba, megtelhetne a város élettel, munkahelyekkel, fiatalokkal.
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Dr Sütő László polgármester válaszai
-

-

-

-

A kóbor kutyákkal kapcsolatosan hivatalosan is meg fogjuk kérdezni a gyepmestert,
hogy hol tart. Valóban néha tömegesen jelennek meg a kutyák.
A közvilágítás visszatérő probléma, próbáljuk a felmerült problémákat orvosolni.
Az újság terjesztése úgy néz ki, hogy megoldódik, ma írtam alá egy 500 darabos
pótlólagos rendelést, hogy azokba a városrészekbe is eljuthasson, ahova eddig nem
jutott el. Valóban nagy szükség volt rá, a korábbi próbálkozás azért nem
sikerülhetett, mert az a város megkerülése nélkül történt.
Megyei Rendőrfőkapitány Úr tájékoztatott arról, hogy Bene Zsolt rendőr alezredest
nevezte ki a városi rendőrkapitányság élére. Rendőrkapitány Úr a hétfői napon
Balassa Gabriella búcsúzó rendőrkapitánnyal együtt bemutatkozó látogatást is tett
nálam. A mai napon kiment egy felkérő levél, hogy az áprilisi soros ülésen kérünk
egy általános tájékoztatást a rendőrség helyzetéről.
Kissné Molnár Ágnesnek jelezném, hogy egyenlőre én adnék feladatokat
Alpolgármester Úrnak. Ennek ellenére a piac helyzetét meg fogjuk nézni, de jelzem,
hogy magán kézben van és egyenlőre ott még nem tartunk, hogy a magántulajdont
elvegyük.
A társasházak támogatásáról köszönjük szépen az információt.
A LEADER-rel kapcsolatosan még nincs kiforrott álláspont, hogy mik lesznek a
támogatott területek, én mindinkább azt látom, hogy a hátrányos helyzetű
térségekben lehet ilyenről szó. Azt, hogy a Marcali járás belefér-e ebbe, azt még nem
lehet tudni. Somogy megyében a halmozottan hátrányos, a csurgói, barcsi járások
férnek biztosan ebbe bele, ők biztosra mehetnek, a többiek számára ez pénz kérdése
lesz, hogy mekkora összeg jut erre.

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

K.m.f.
Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző
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