JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 23-án megtartott soron kívüli
nyilvános képviselő-testületi ülésen.
Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti
nagyterem)
Jelen vannak:

Bejelentéssel
távol vannak:
Meghívottak:

Dr. Sütő László, polgármester
Kesztyűs Attila
Kőrösi András
Mozsárné Kutor Veronika
Dr. Mészáros Géza
Fekete Lajos
Kissné Molnár Ágnes
Varga Zoltán, képviselők
Hosszú András, képviselő a 2. sz. napirend tárgyalásától
Kis-Dörnyei László, alpolgármester
Dr. Horváth László, képviselő
Bereczk Balázs, alpolgármester
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Pápainé dr. Káplár Orsolya, mb. aljegyző
Nagyné Gelencsér Éva, műszaki és városüzemeltetési irodavezető
Zajcsuk Lajos, Pénzügyi irodavezető
Dr. Steiner Györgyi, szervezési irodavezető
Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető
Bőszné Kiss Katalin, Marcali Média Központ

Dr. Sütő László köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes,
mert a 11 fő képviselő-testületi tagból 8 fő jelen van. A rendkívüli időpontra való tekintettel, Dr.
Horváth László és Kis-Dörnyei László képviselők előre jelezték távolmaradásukat, Hosszú András
képviselő hamarosan érkezni fog.
Dr. Sütő László, polgármester
A mai ülésen hat napirendet tárgyalnánk, remélem, hogy a kiküldött anyagokat mindenki megkapta.
A zárt ülésre kiküldött, az I. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátásával kapcsolatos előterjesztést is a
nyilvános ülésen javaslom megtárgyalni. Van-e valakinek módosító indítványa a napirendekkel
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú - 8 igen - szavazattal a napirendi javaslatot az
alábbiak szerint fogadja el:

149/2015. (VII.23.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. július 23-i soron kívüli nyilvános
képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II.26.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
2) Az Európai Bizottság által az „Európa a Polgárokért” Program keretében Városok
hálózatai altémában kiírt pályázat benyújtásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
3.) Előterjesztés a Marcali Város Óvodáiért Közalapítvány alapító okiratának
módosításáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
4.) Előterjesztés a Fauna Közalapítvány megszüntetéséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
5.)

Előterjesztés az önkormányzatok
benyújtásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

rendkívüli

szociális

támogatása

pályázat

6.) Előterjesztés a Vadászati Szakoktatásért Közalapítvány megszüntetéséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
7.) Előterjesztés a Marcali I. sz. felnőtt háziorvosi körzet átmeneti ellátására kötött
szerződés módosításáról és a körzet finanszírozásának kiegészítéséről
Előadó: Dr Sütő László, polgármester
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1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II.26.) önkormányzati
rendelet módosítása
Dr. Sütő László, polgármester
Az ÁROP pályázat összegéből több mint egymillió forintos eszközbeszerzés valósul meg, a
fennmaradó rész személyi és dologi kiadásokra fordítandó. A DDOP pályázat összegéből a Dózsa
Gy. és Tavasz utcai háziorvosi rendelő épületek korszerűsítése valósul meg, melynek telei a 6. és 7.
mellékletekben szerepelnek.
A felhasználható kiadási előirányzat összességében kétszázötven millió forinttal növekedett.
A Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetésébe a kiadási
előirányzat változást a központi támogatás, a pályázati pénzeszközök, a tartalék 2015. évi változása,
valamint a finanszírozási kiadások változása okozza.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal elfogadta Az Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletet módosító 21/2015.
(VII.24.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Hosszú András képviselő megérkezett, így a jelen levő képviselő-testületi tagok száma 9 fő.
2.) Az Európai Bizottság által az „Európa a Polgárokért” Program keretében Városok
hálózatai altémában kiírt pályázat benyújtásáról
Dr. Sütő László, polgármester
Szeptember 1-jéig van lehetőségünk pályázatot benyújtani az Európai Bizottsághoz, tavaly is
pályáztunk már, akkor néhány ponttal maradtunk le, illetve hasonló jellegű pályázatból sikerült
megvalósítani az idén a testvérvárosok találkozóját. Most mintegy 150.000 euróra pályáznánk és a
2016. évi kulturális programokat valósítanánk meg belőle.
Javaslom a képviselő-testületnek, támogassa a pályázat benyújtását.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú - 9 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
150/2015. (VII.23.) 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
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3.) Előterjesztés a
módosításáról

Marcali

Város

Óvodáiért

Közalapítvány

alapító

okiratának

Dr. Sütő László, polgármester
Ismert, hogy az óvodában személyi változások történtek, Kiss Sándorné, aki augusztus 1-jétől tölti
be az óvodavezetői pozíciót lemond kuratóriumi elnöki tisztségéről és a kuratóriumi tagok
személyében is változás történik. Az alapítói jogokat Marcali Város Önkormányzata gyakorolja,
ezért tárgyalunk róla, a nevelőtestület előzetesen már támogatta a változásokat.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú - 9 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
151/2015. (VII.23.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Városi Önkormányzatának Képviselő- testülete a Marcali Város Óvodáiért Közalapítvány
alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, az alapítvány elnöke, tagjai és a
felügyelő bizottság tagjainak lemondását, valamint az új elnök, tagok és felügyelő bizottsági tagok
személyét kinevezését elfogadja. A képviselő- testület jóváhagyja továbbá a személyi változásokat
is magában foglaló, egységes szerkezetbe foglalt, jelen előterjesztéshez mellékelt alapító okiratot, és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős: értelem szerint
Határidő: azonnal
4.) Előterjesztés a Fauna Közalapítvány megszüntetéséről
Dr. Sütő László, polgármester
Az alapítvány valamikor a második ciklus alatt kifejezetten azzal a céllal jött létre, hogy a régi
szeméttelep felszámolásában segítséget nyújtson, ez 1998/99-ben lezárult, az akkori
környezetvédelmi államtitkár jelenlétében meg is történt az új telep átadása. Az alapítvány a célját
megvalósította, így javaslom megszüntetését.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú - 9 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
152/2015. (VII.23.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Városi Önkormányzatának Képviselő- testülete a „FAUNA” Marcali és Környéke
Környezetügyi és Természetvédelmi Közalapítvány megszüntetéséről szóló előterjesztést,
megtárgyalta, és felhatalmazza a polgármestert a közalapítvány a Ptk. 3: 403. § (1) a) pontja szerinti
okból történő megszüntetésének kezdeményezésére, mert a közalapítvány a célját megvalósította és
az alapító új célt nem határozott meg.
Felelős: dr Sütő László polgármester
Határidő: azonnal
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5.) Előterjesztés az
benyújtásáról

önkormányzatok

rendkívüli

szociális

támogatása

pályázat

Dr. Sütő László, polgármester
Ismeretes, hogy 9.300.000,- forintot nyert az önkormányzat az előző fordulós pályázaton, most a
második fordulóra kerülne pályázat benyújtásra, annyi változtatás még valószínűleg várható, hogy a
nyilatkozatoknál azt kell lenyilatkozni, hogy megelőzően nem nyújtottunk be erre a célra
pályázatot, de ez csak részben igaz, mivel az első fordulóban nyújtottunk be. Ennek a pontos
mikéntjét még megkérdezzük majd.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú - 9 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
153/2015. (VII.23.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzatok rendkívüli szociális
támogatása pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatokat
hozza:
1) Marcali Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a belügyminiszter és a nemzetgazdasági
miniszter által meghirdetett Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.
évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pont szerinti rendkívüli szociális támogatás
igénybevételére. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzatok rendkívüli szociális
támogatása pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: 2015. augusztus 15.
2) Marcali Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert az Ávr. 75.§ (2) bekezdése
szerinti nyilatkozatok megtételére:
a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes
körűek, valósak és hitelesek, az adott tárgyban támogatási igényt korábban
Marcali Város Önkormányzata 2015. április 15-én nyújtott be a belügyminiszter
és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pont
szerinti rendkívüli szociális támogatás igénybevételére
Marcali Város Önkormányzata nem áll jogerős végzéssel elrendelt
végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás
vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás
nincs folyamatban,
a megpályázott támogatáson kívüli saját forrás rendelkezésre áll,
Marcali Város Önkormányzata megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott
követelményeknek,
Marcali Város Önkormányzatának nem áll fenn harmadik személy irányában
olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását
meghiúsíthatja,
5

Marcali Város Önkormányzata biztosítékmentességgel rendelkezik,
Marcali Város Önkormányzata a költségvetési támogatás tekintetében
adólevonási joggal nem rendelkezik,
a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez nem kötött
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: 2015. augusztus 15.
6.) Előterjesztés a Vadászati Szakoktatásért Közalapítvány megszüntetéséről
Dr. Sütő László, polgármester
A Vadászati Szakoktatásért Közalapítvány kuratóriumi elnöke azzal a kéréssel fordult Marcali
Város Önkormányzatának képviselő-testületéhez a kuratóriumi tagok, valamint a felügyelő
bizottsági tagok nevében, hogy az alapító fogadja el lemondásukat, melyeket 2015 áprilisában
benyújtottak.
A korábbi és a jelenlegi igazgatóval folytatott tárgyalásokat követően sem érkezett javaslat a
kuratórium, valamint a felügyelő bizottság új tagjaira. Marcali Város Önkormányzata nem kíván új
kuratóriumi, valamint felügyelő bizottsági tagokat nevezni, valamint a továbbiakban nem kívánja
működtetni a közalapítványt, ezért javaslom a megszüntetés elfogadását.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú - 9 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
154/2015. (VII.23.) számú képviselő-testületi határozat
A Marcali Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Vadászati Szakoktatásért Közalapítvány
megszüntetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, az előterjesztést jóváhagyja és felhatalmazza a
polgármestert a közalapítvány Ptk. 3:403. § (1) bekezdés b) pontjára alapított megszüntetésének
kezdeményezésére.
Felelős: értelem szerint
Határidő: azonnal
7.) Előterjesztés a Marcali I. sz. felnőtt háziorvosi körzet átmeneti ellátására kötött
szerződés módosításáról és a körzet finanszírozásának kiegészítéséről
Dr Sütő László, polgármester
Ismert a Tisztelt Képviselő-testület előtt, hogy közel egy éve dr. Kónya Gábor látja el az I. sz.
felnőtt háziorvosi körzet helyettesítését, melynek végleges betöltésére, valószínűleg csak 2016.
január 1-től kerülhet sor. A doktor úrral folytatott tárgyalásokat követően ő a helyettesítést még
elvállalja december 31-ig, az előterjesztésben leírt módon.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú - 9 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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155/2015. (VII.23.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselő- testület) az
előterjesztést megtárgyalta és a Marcali I. számú felnőtt háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok
átmeneti (helyettesítéssel történő) ellátására a 2014. november 5. napján dr Kónya Gábor
háziorvossal kötött szerződés 2015. december 31. napjáig történő módosítását jóváhagyja. A
Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására, egyúttal felkéri,
hogy a szerződés módosításáról az állami népegészségügyi szervet és az OEP illetékes Hivatalát
értesítse.
A képviselő- testület hozzájárul továbbá, hogy a Marcali I. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása
során felmerülő, az OEP- től kapott finanszírozási összeget meghaladó többletköltség, tekintettel a
finanszírozás várható csökkenésére, az adótöbbletből fedezésre kerüljön. Ennek megfelelően a
képviselő- testület felkéri a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a költségvetési
rendelet módosításáról gondoskodjon.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester és Bödőné dr Molnár Irén jegyző
Határidő: értelem szerint

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

K.m.f.
Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző
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