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Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron 

kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. 
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Pápainé dr. Káplár Orsolya, mb. aljegyző 

Nagyné Gelencsér Éva, műszaki és városüzemeltetési 

irodavezető 

 

Dr. Sütő László köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert a 11 fő képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van. A rendkívüli időpontra 

való tekintettel, mind az 5 fő hiányzó képviselő előre jelezte távolmaradását. Továbbá 

tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Bödőné dr. Molnár Irén jegyző távollétében a 

jegyzői feladatokat Pápainé dr. Káplár Orsolya, megbízott aljegyző látja el. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A mai ülésen három napirendet tárgyalnánk, remélem, hogy a kiküldött anyagokat mindenki 

megkapta. Van-e valakinek módosító indítványa a napirendekkel kapcsolatosan? 

Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. 

 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú - 6 igen - szavazattal a napirendi 

javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 

 

145/2015. (VII.07.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. július 7-i soron kívüli 

nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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1. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás 

támogatásának igényléséhez 
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

2. Előterjesztés a Marcali I. sz. felnőtt háziorvosi körzet ismételt pályázati 

kiírásáról  

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

3. Előterjesztés a 2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

igényléséhez szükséges saját forrás rendelkezésre állásának igazolására 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 
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1. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás 

támogatásának igényléséhez 
 

Dr. Sütő László, polgármester 

A vízgazdálkodásért felelős miniszter a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi 

erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdetett a lakossági ivóvíz és 

csatornaszolgáltatás támogatására. A pályázat támogatására 4.500,0 millió Ft áll 

rendelkezésre. 

Marcali Város esetében a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és – tisztítás 

szolgáltatás 2015. évre várható együttes, összevont fajlagos ráfordítása a DRV által 

szolgáltatott adatok alapján: 1.063,70 Ft, tehát meghaladja a nettó 1 002 Ft/m
3
 értéket, a 

pályázat benyújtására jogosultak vagyunk. A pályázat benyújtásának jogvesztő határideje 

2015. július 8.  

Fentiek ismeretében javaslom a pályázat benyújtását. Amennyiben további kérdés, 

hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 6 igen – szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

146/2015. (VII.07.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy 

határoz, hogy a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére 

pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő- testület felhatalmazza a 

polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos 

teendők lebonyolítására.  

 

Felelős: dr Sütő László polgármester 

Határidő: 2015. július 8. 

 

1. Előterjesztés a Marcali I. sz. felnőtt háziorvosi körzet ismételt pályázati 

kiírásáról  

 

Dr. Sütő László, polgármester 

 

A Marcali I. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátását helyettesítéssel 2014. 

november 1. napjától a Marcali Városi Önkormányzat látja el.  Amennyiben a praxisjog 

jogosultja 2015. augusztus 30. napjáig a jogot nem tudja elidegeníteni, az megszűnik. A 

háziorvosi körzet feladatellátását 2015. augusztus 31. napjától a települési önkormányzatnak 

továbbra is biztosítania kell, ami miatt szükséges, hogy pályázat kerüljön kiírásra 2015. 

szeptember 1. napjától a háziorvosi feladatellátásra. A hiányzó időpontban (2015. augusztus 

31. napja) a feladat ellátást dr Kónya Gábor háziorvos látja el helyettesítőként. 

Tekintettel arra, hogy a finanszírozás fennmaradásához a tényleges hónapot megelőző 

hónap 5. napjáig a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya és az OEP Területi Hivatala 

felé okiratokkal kell igazolni, hogy a személyi és tárgyi feltételek a körzet ellátásához 

adottak, a Tisztelt Képviselő- testület 2015. június 3- i soron kívüli testületi ülésén a körzet 
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feladatellátására pályázatot írt ki. A kiírt pályázat azonban ezideig eredménytelennek tűnik, 

bár érdeklődő volt. 

Fentiek miatt kérem, hogy a Tisztelt Képviselő- testület a korábban kiírtak szerinti, 

változatlan formában a jelen előterjesztéshez mellékelt, ismételt pályázati felhívást 

szíveskedjen jóváhagyni akként, hogy amennyiben a mai napon vagy postai úton a mai 

napon feladott pályázati anyag érkezik, úgy a pályázati kiírást nem ismételjük meg. 

Egyébként a pályázatot 2015. július 10. napján hirdetnénk meg ismételten. 

 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 6 igen – szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

147/2015. (VII.07.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Marcali I. számú felnőtt háziorvosi 

körzetben a háziorvosi feladatok ellátására 2015. július 10. napján pályázati felhívást tesz 

közzé a körzet 2015. szeptember 1. napjától történő feladatellátásának biztosítására, 

amennyiben a korábban közzétett pályázat eredménytelen lesz. A képviselő- testület felkéri 

dr. Sütő László polgármestert a pályázati kiírásnak az Önkormányzat és az Országos 

Alapellátási Intézet honlapján történő közzétételére. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2. Előterjesztés a 2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

igényléséhez szükséges saját forrás rendelkezésre állásának igazolására 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

 

Marcali Város Önkormányzata 2015. június 29-én benyújtotta igényét a 2015. évi 

közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, amelynek keretében a Művelődési ház 

színpad felújítására és a színházterem függönyökkel való ellátására, a Művelődési ház 

hangtechnikai fejlesztésére és nézőtéri világításának felújítására, valamint tárgyi eszközök 

beszerzésére vissza nem térítendő költségvetési támogatást kívánunk 9.068.748 forint 

összegben igényelni. 

A támogatáshoz szükséges a saját forrás rendelkezésre állásának biztosítása, amelyet az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma kér alátámasztani. A 2015. évi költségvetési rendelet 

tartalmazza külön soron kimutatva a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 

elkülönített keretet, amelynek összege 2.000.000 Ft. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy foglalja határozatba a költségvetési rendeletben 

meghatározottakat, azaz erősítse meg a keret rendelkezésre állásának tényét. 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 6 igen – szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 
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148/2015. (VII.07.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a 

2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó benyújtott igényt 

jóváhagyja, az Önkormányzat költségvetéséről szóló 8/2015. (II.26.) számú rendeletben 

meghatározottak szerint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra elkülönített 

keretet, azaz 2.000.000 forintot saját forrásként e célra biztosítja, egyben felkéri a 

polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Sütő László     Pápainé dr. Káplár Orsolya Csilla 

              polgármester                         mb. aljegyző 
 

 


