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Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. november 19-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 

Hosszú András 

Kesztyűs Attila 

 Kőrösi András 

 Kissné Molnár Ágnes 

Dr. Mészáros Géza 

Varga Zoltán 

 

Bejelentéssel 

távol vannak: 

 

 

Meghívottak: 

Mozsárné Kutor Veronika  

 

Dr. Horváth László 

Fekete Lajos, képviselők 

 

Bereczk Balázs, alpolgármester 

Pápainé dr. Káplár Orsolya Csilla, 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 igazgatója 

Vágó Zoltán, Marcali Portál 

Györkös Tamás, Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont 

igazgatója 

 

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

mert a 11 fő képviselő-testületi tagból 9 fő jelen van. Dr. Horváth László és Fekete Lajos 

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

ülésen Pápainé dr. Káplár Orsolya Csilla megbízott aljegyző asszony látja el. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A mai ülésre 21 előterjesztés került kiküldésre, remélem, hogy a kiküldött anyagokat mindenki 

megkapta, a 22-es számú előterjesztés helyben került kiosztásra. 

Van-e valakinek módosító indítványa a napirendekkel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, 

szavazzunk. 

 

 

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

alábbiak szerint fogadja el: 

 

212/2015. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. november 19-i soron következő 

nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
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1/A A Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont 2010-2015 közötti időszak beszámolója  

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

1/B  Előterjesztés a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont 2010-2015 közötti 

időszakra kiterjedő átfogó ellenőrzésének tapasztalatairól 
1. Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

2/A Beszámoló a 2015. évi kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 

2. Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

2/B A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 26/2003. (XII. 19.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

3. A képviselő-testület 2016. évi I. féléves munkaterve 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

4. A 2016/2017-es tanév iskolai körzethatáraira, kötelező felvételt biztosító általános 

iskolára vonatkozó javaslattétel véleményezése 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

5. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági 

Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Előadó: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök 

 

6. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről 

Előadó: Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök 

 

7. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

 8. Kérelem a Berzsenyi utcai garázs soron tároló építésére, és tartós bérletére 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

9. Önkormányzati ingatlan vételi kérelme Marcali, Rákóczi u. 33.-35. I.lh. fsz. 4. 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

10. Előterjesztés a Zita Királyné Közalapítvány közhasznú jogállásának megszüntetéséről 

és alapító okiratának módosításáról 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

11. Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti alapellátások feladat ellátásának módjáról, 

valamint a gyermekjóléti központ fenntartásáról  

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

12. Előterjesztés a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 
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13. Előterjesztés a Marcali Városi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának 

módosításáról 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

14. A 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

 

15. A Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjának lemondása, új 

tagjának megválasztása 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

16. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

17 Előterjesztés HUNG 2015 pályázat benyújtásáról 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

18. Előterjesztés az intézmények 2016. évi árambeszerzéséről 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

19. Előterjesztés a 2016. évi közvilágítás és áram beszerzéséről 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

20. Válasz Kőrösi András interpellációjára_Rákóczi u. 5. törmelék-lerakás 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

21.  Előterjesztés a Marcali I. sz. felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének 

módosításáról 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

22. Tájékoztató köztartozásmentes adatbázisból való törlésről  

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

23. Egyebek 
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1/A A Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont 2010-2015 közötti időszak beszámolója  

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. 

 

Hosszú András, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A bizottság az intézményvezető beszámolóját megtárgyalta, annak koncepcióját nagyon jónak 

tartja. az anyagot egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. A jövőre 

vonatkozóan pedig remélhetőleg a finanszírozást is sikerül javítani egyrészt a saját bevételek 

növelésével, másrészt pályázati források bevonásával. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Györkös Tamás fürdőigazgatót kérdezem, hogy kívánja-e az előterjesztést szóban kiegészíteni? 

 

Györkös Tamás, intézményvezető 

Köszönöm, nem kívánom. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Két dologra hívnám fel a figyelmet, az előterjesztés is tartalmazza, hogy az intézmény szervezeti és 

működési szabályzatát módosítani szükséges, ez a következő bizottsági ülésen előre láthatólag meg 

is fog történni. A finanszírozást illetően a saját bevételek növelésén kívül az olyan korszerűsítések 

jelentenének megoldást, melyek a napelemek kiépítésével meg is kezdődtek. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk 

 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

 

212/2015. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont 

2010.-2015. közötti időszakáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

1/B  Előterjesztés a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont 2010-2015 közötti 

időszakra kiterjedő átfogó ellenőrzésének tapasztalatairól 
 

Dr. Sütő László, polgármester 

Az előterjesztést szintén a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. 

 

Hosszú András, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testület 

számára. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Az előző napirend kapcsán már ezt az anyagot is érintettük, így amennyiben kérdés, hozzászólás 

nincs, kérem, szavazzunk 
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Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 9 igen – szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

213/2015. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Marcali Városi Fürdő 

és Szabadidőközpont átfogó ellenőrzéséről szóló jelentést. Megállapította, hogy az 

intézményben megfelelő színvonalú, szabályszerű munka folyik. 

 

1. A Képviselőtestület felkéri az intézményvezetőt, hogy az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatát aktualizálni, majd a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és 

Ifjúsági Bizottság elé terjeszteni szíveskedjen. 

 

2. A Képviselőtestület felkéri az intézményvezetőt, hogy az intézmény közalkalmazotti 

szabályzatát felülvizsgálni szíveskedjen. 

 

3. A Képviselőtestület felkéri az intézményvezetőt, hogy az adatvédelmi szabályzatot 

felülvizsgálni szíveskedjen. 

 

4. A Képviselőtestület felkéri az intézményvezetőt, hogy az Ügyirat kezelési Szabályzatot 

felülvizsgálni szíveskedjen. 

 

Felelős: Györkös Tamás, intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2/A Beszámoló a 2015. évi kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A teremben tartózkodnak Farkas József és Sallai József urak a Somogy Kéményseprő-mester Kft. 

képviseletében, akik az esetlegesen felmerülő kérdésekre szívesen válaszolnak.  

Az előző napirendhez hasonlóan itt is két külön részből áll az előterjesztés az első arról a 

közszolgáltatásról szól, mellyel maximálisan elégedettek vagyunk, a második pedig a rendelet 

módosításáról, mely gyakorlatilag a jogszabályok lekövetése. 

Az első előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. 

 

Hosszú András, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testület 

számára. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk 

 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

 

214/2015. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület a Somogy Kéményseprő-Mester Kft. (Kaposvár, Rákóczi tér 9-11.) 

kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról szóló 2015. évi beszámolóját elfogadja. 
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Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2/B A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 26/2003. (XII. 19.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Az anyagot a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Jogi és Ügyrendi 

Bizottságok tárgyalták. 

 

Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet 

módosítását. 

 

Hosszú András, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A bizottság a rendelet módosítását megtárgyalta és szintén egyhangúlag elfogadásra javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú -9 igen - szavazattal elfogadta A kötelező 

kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 26/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendeletet módosító 

27/2015. (XI.20.) önkormányzati rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3. A képviselő-testület 2016. évi I. féléves munkaterve 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A korábbi évek tapasztalatai is azt mutatják, hogy ezek a kötelező napirendek, de az élet mindig úgy 

alakítja, mint ahogy ma is, hogy 22 napirendet tárgyalunk.  

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk 

 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

 

215/2015. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a képviselő-testület 2016. évi I. féléves 

munkatervéről szóló előterjesztést megtárgyalta, a munkatervet az előterjesztéshez mellékelt 

formában elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 
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4. A 2016/2017-es tanév iskolai körzethatáraira, kötelező felvételt biztosító általános 

iskolára vonatkozó javaslattétel véleményezése 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A véleményezéshez egy módosító javaslatunk is van, mely szerint Csömend beiskolázási körzete 

Pusztakovácsi legyen, ne pedig Marcali, mindenhogy ez lenne a logikus, a jelenlegi tervezettel 

pusztakovácsi általános iskola létét is veszélyeztetjük. Az előterjesztést a Humán, Köznevelési, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta. 

 

Kissné Molnár Ágnes, a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testület 

számára. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk 

 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

 

216/2015. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

A Marcali Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016/2017-es tanévre vonatkozó, a 

Somogy Megyei Kormányhivatal által megküldött iskolai felvételi körzethatárokkal kapcsolatban 

az alábbi javaslatot teszi: 

 

1 A településen működő általános iskolai feladat-ellátási helyeken tanuló,  - a településeken 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező - halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek intézmények közötti egyenletes arányának eléréséhez a Marcali városon belüli iskolai 

körzethatárok átalakítását javasolja. 

 

2. Csömend község kötelező felvételt biztosító iskolájának Pusztakovácsi község általános iskoláját 

javasoljuk kijelölni. 

 

3. A képviselő-testület javasolja, hogy az általános iskolai körzetek meghatározásánál valamennyi 

lakóingatlannal rendelkező közterület kerüljön felsorolásra. 

 

Felelős: dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: 2015. november 30. 

 

 

5. Tájékoztató a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági 

Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben Mozsárné Kutor Veronika elnök asszony nem kívánja szóban kiegészíteni az 

előterjesztést, kérem, szavazzunk 

 

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

alábbi határozatot hozza: 
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217/2015. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil Kapcsolatok, Kulturális, 

Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Felelős: Mozsárné Kutor Veronika, bizottsági elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

6. Tájékoztató a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben Kissné Molnár Ágnes, a bizottság elnöke nem kívánja szóban kiegészíteni az 

előterjesztést, kérem, szavazzunk 

 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

 

218/2015. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló előterjesztést megtárgyalta, azt 

elfogadja. 

 

Felelős: Kissné Molnár Ágnes, bizottsági elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

7. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Van-e kérdés az anyaggal kapcsolatosan? 

 

Kérdés 

 

Kőrösi András, képviselő 

4-es. 

 

Dr. Mészáros Géza, képviselő 

Szintén a 4-es. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Dr. Czike Izabella nyugdíjba ment, Dr. Farkas Tímea pedig Budapesten talált munkát, így 

átmenetileg helyettesítéssel látjuk el a körzeteket, de folyamatosan tárgyalunk a környező 

települések –Öreglak, Böhönye, Balatonszentgyörgy - fogorvosaival is a további helyettesítésről, a 

későbbiekben még akár körzetmódosítás is elképzelhető, hiszen az orvoshiány ismert és rengeteg 

beteg ellátását kell biztosítanunk. 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk 
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Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 9 igen – szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

219/2015. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a két testületi ülés között végzett 

tisztségviselői tevékenységről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt az előterjesztéshez mellékelt 

formában elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 8. Kérelem a Berzsenyi utcai garázs soron tároló építésére, és tartós bérletére 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. 

 

Hosszú András, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A központi rendeletek annyira rugalmatlanok, hogy 500m
2
 alatti területet nem engednek meg 

értékesíteni, ezért tudjuk csak tartós bérletbe adni. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 

egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk 

 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

 

222/2015. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testülete Androsovics András 8700 Marcali, Berzsenyi u. 

96. fsz/2 szám alatti kérelmező beadványát megtárgyalta, és a Marcali 1926/115 hrsz. kivett 

közterület megnevezésű 1 ha 6703 m2 alapterületű ingatlanból 26,62 m2-nyi területrészt –garázs 

építése céljából - tartós bérletbe adja, az önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012. (X.19.) 

önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően.  

 

Ezzel egyidejűleg Androsovics Andrást bérlőül kijelöli. A tárgyi területrész 50 év időtartamban, 

2.000,- Ft/hó +Áfa azaz 2.540,- Ft/hó bérleti díj megfizetése mellett bérelheti. 

 

A bérbeadónak lehetősége van a bérleti díj időszakos felülvizsgálatára és annak az inflációhoz 

igazodó módosítására.  

 

Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 176/2013. (XI.28.) számú határozatát ezzel 

egyidejűleg visszavonja.  

 

Felelős: dr. Sütő László polgármester  

Határidő: azonnal  
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9. Önkormányzati ingatlan vételi kérelme Marcali, Rákóczi u. 33.-35. I.lh. fsz. 4. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Az ingatlant az előző testület egyszer már kijelölte értékesítésre, de akkor nem volt meg a fedezet a 

bérlő részéről. 

Az előterjesztést szintén a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. 

 

Hosszú András, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testület 

számára. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk 

 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

 

221/2015. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Marcali, Rákóczi u. 33.-35. szám, 1 lh. Fsz. 4. 

ajtó alatti 142/1/A/8 hrsz-ú, társasházi lakás megnevezésű 49,00 m2 alapterületű ingatlan 

értékesítésének szándékával egyetért, az elővásárlásra jogosult nyilatkozata alapján hozzátartozóját, 

Hollósi Zsolt 8700 Marcali, Rákóczi u. 33. szám alatti lakost vevőül kijelöli, az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 12/2004. (IV. 23.) önkormányzati 

rendelet és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

elidegenítéséről szóló 19/2003.(X.17.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően.  

A lakás vételára 3.060.000,- Ft figyelembe véve a kérelmezőt megillető kedvezményeket. 

 

Az adás-vétellel kapcsolatos kiadások valamint az ingatlan nyilvántartási földhivatali átvezetés 

költségei a vevőt terhelik. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érdekelteket tájékoztassa.  

Az ajánlati kötöttség az ajánlatot tartalmazó értesítés kézhezvételtől számított 90 nap. 

 

Felelős: dr. Sütő László polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

10. Előterjesztés a Zita Királyné Közalapítvány közhasznú jogállásának megszüntetéséről 

és alapító okiratának módosításáról 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A közhasznúságot meg kell szüntetni, mert nem volt olyan bevétel és tevékenység, ami ezt 

indokolná, a módosításban pedig Markhard József helyett a szőcsényi iskola megbízott igazgatója 

Torma Sándor kerülne megnevezésre.  

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk 

 

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

alábbi határozatot hozza: 
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222/2015. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zita Királyné Közalapítvány közhasznú 

jogállásának megszüntetéséről és alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, 

és a következőkről határozott: 

 

1. A Képviselő-testület a Zita Királyné Közalapítvány közhasznú jogállásának megszüntetését 

elrendeli. 

 

2. A Képviselő-testület a Zita Királyné Közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására. 

 

Felelős: értelem szerint 

Határidő: azonnal  

 

 

11. Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti alapellátások feladat ellátásának módjáról, 

valamint a gyermekjóléti központ fenntartásáról  

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Mindannyiunk számára ismert, hogy 2016. január 1-jétől módosul a szociális gyermekvédelmi 

törvény, így családsegítés biztosítására az a települési önkormányzat köteles, amely polgármesteri 

hivatalt működtet, vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van. Közös 

önkormányzati hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást a 

közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen. 

A gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekjóléti központ biztosításának szabályai szintén 

módosulnak 2016. január 1-jétől, a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési 

önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. Közös 

önkormányzati hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást a 

közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen. A járásszékhely településen működő 

gyermekjóléti szolgálat gyermekjóléti központnak minősül, melynek ellátási területe a járás 

közigazgatási területére terjed ki. Január 1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással 

integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet: települési szinten a család- és 

gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. Mindkét 

szolgáltatás továbbra is önkormányzati feladat marad. 

.A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott Szociális és Egészségügyi Központ által 

ellátott családsegítés és gyermekjóléti szolgálat jelenleg is a január 1-től hatályos jogszabályoknak 

megfelelően integráltan egy szervezeti és szakmai egységben működik. Az ellátási terület esetében 

azonban két településen, Kelevízen és Nagyszakácsiban nyújtott szolgáltatás nem felel meg a 

hatályba lépő rendelkezéseknek, emiatt a SZESZK alapító okiratában az ellátási terület 

felülvizsgálata volt indokolt. A járásban kialakult személyes és intézményes kapcsolatoknak 

megfelelően, valamint számos szociális szolgáltatás közös ellátását figyelembe véve a 

gyermekjóléti központ társulási szintű fenntartása javasolt. A gyermekjóléti központ az intézmény 

keretén belül létrehozható, így nincs szükség új intézmény alakítására. A települési 

önkormányzatoknak 2015. november 30-áig kell dönteniük a feladatellátás új rendelkezéseknek 

megfelelő biztosítása módjáról, és ezen időpontig kérelmezniük kell a szolgáltatói nyilvántartásba 

bejegyzett adatok módosítását, emiatt vált szükségessé a következő napirendi pontban szereplő 

társulási megállapodás módosítása. 

Az előterjesztésnek megfelelő feladatellátást a Társulási Tanács a társulási megállapodás 

módosításával együtt megtárgyalta és elfogadta, nálunk előzetesen, a Humán, Köznevelési és 

Egészségügyi Bizottság véleményezte. 
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Kissné Molnár Ágnes, a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testület 

számára. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

határozatot hozza: 

 

 

223/2015. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális és gyermekjóléti alapellátások 

feladat ellátásának módjáról, valamint a gyermekjóléti központ fenntartásáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

1) Marcali Város Önkormányzat Képviselőtestület a szociális és gyermekjóléti alapellátások 

feladatellátását felülvizsgálta. Kifejezi azon szándékát, hogy a családsegítést, gyermekjóléti 

szolgáltatást továbbra is a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás tagjaként a Szociális és 

Egészségügyi Szolgáltató Központon keresztül kívánja biztosítani.  

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2) a Gyvt. 40/A § (1) bekezdése alapján a család- és gyermekjóléti központnak minősülő 

gyermekjóléti szolgálat feladatait a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás tagjaként a 

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központon keresztül kívánja biztosítani.  

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

12. Előterjesztés a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Az előterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatást már az előző napirendnél elmondtam, a Társulási 

Megállapodás módosítását előzetesen a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. 

 

Kőrösi András a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testület 

számára. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk 

 

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

alábbi határozatot hozza: 
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224/2015. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1) A képviselőtestület a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 

módosítását, az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja. A Képviselőtestület felkéri a 

polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

13. Előterjesztés a Marcali Városi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának 

módosításáról 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A közbeszerzési törvény módosítása 2015. november 1-jén lépett hatályba, a módosításra a 

jogszabályi megfelelés miatt van szükség. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. 

 

Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, apróbb módosításokat javasolt, a képviselő-testület már a 

módosításokat követő változatot kapta meg, így a bizottság az anyagot egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk 

 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

 

225/2015. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete Marcali Város Önkormányzatának 2015. 

május 28- tól hatályos Közbeszerzési Szabályzatának módosítására irányuló előterjesztést 

megtárgyalta és az előterjesztésben jelölt módosításokat 2015. november 19- i hatállyal jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Sütő László polgármester 

 

 

14. A 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A Társulás 2016. évi belső ellenőrzési ütemterve, a melléklet szerinti Marcali Város 

Önkormányzatát és általa fenntartott költségvetési szerveket érinti. Az előterjesztést a Pénzügyi, 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. 
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Hosszú András, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testület 

számára. 

 

Kérdés 

 

Hosszú András, képviselő 

Kap-e a hivatal a feladat ellátásához kapcsolódóan plusz normatív támogatást? 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Normatív támogatás nem jár érte, a társult önkormányzatok települései hozzájárulást fizetnek, két 

személy látja el ezt a feladatot a járás településein, de így még mindig sokkal jobb a településeknek 

is, mintha vállalkozásoktól kellene jó pénzért megvásárolni a szolgáltatást. 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk 

 

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

határozatot hozza: 

 

 

226/2015. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzat Képviselőtestülete Marcali Város Önkormányzatának és általa 

fenntartott költségvetési szerveinek 2016. évi Belső Ellenőrzési Ütemtervéről szóló előterjesztést 

megtárgyalta, a melléklet szerint jóváhagyja. Egyben felkéri a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 

munkaszervezetét az ellenőrzések lefolytatására. 

 

Felelős: Forró Barbara, belső ellenőrzési vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

 

15. A Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjának lemondása, új 

tagjának megválasztása 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság nem képviselő tagjai közül Philippné 

Kozári Emese a Bizottsági tagságáról írásban lemondott, a bizottság elnöke, Kissné Molnár Ágnes 

hozzám intézett beadványában a FIDESZ tagság javaslatára kérte, hogy dr. Tripkovics Zsolt 

tölthesse be a megüresedett nem képviselő bizottsági tagsági helyet. 

Tripkovics Zsolt korábban már más színekben, más bizottságban volt nálunk tag. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk 

 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

 

227/2015. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és 

Szociális Bizottságába, a bizottsági tagságról való lemondás folytán megüresedett helyre dr. 

Tripkovics Zsolt, Marcali, Vörösmarty u. 35. szám alatti lakost 2015. november 19-i hatállyal nem 

képviselő bizottsági tagnak megválasztja. 
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Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: 2015. november 19. 

 

 

16. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve az abban meghatározott 

helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén a 

helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési 

tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. 

A HEP áttekintése és felülvizsgálata megtörtént, amely alapján a helyzetelemzés és az intézkedési 

terv módosítása is változott a felülvizsgálatnak megfelelően. Mindezek alapján kérem a Tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy Marcali Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát 

fogadja el. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk 

 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

 

228/2015. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

felülvizsgálatát megtárgyalta, és azt a mellékelt formában elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

17 Előterjesztés HUNG 2015 pályázat benyújtásáról 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A városban működő Települési Értéktár Bizottság jelenlegi elsődleges célja a helyi értékek 

felkutatása és dokumentálása. Ehhez a munkához járulhat hozzá a Földművelésügyi Minisztérium 

által kiírt HUNG-2015 pályázat, amelynek I. pályázati célja közös projektek megvalósítása határon 

túli magyarok lakta településekkel, amely projekt hazai és külhoni értékgyűjtésre, külhoni értéktárak 

létrehozására és működtetésére, nemzeti értékek népszerűsítésére, közös rendezvények 

megvalósítására irányul. Partnerként a Maroshévízi Református Egyházközséget vonnánk be. Az 

Egyházközség elvállalta a maroshévízi értékek gyűjtésének koordinálását, egyben bírja a 

Maroshévízi RMDSZ támogatását, így megfelel a pályázati kiírás feltételeinek. A pályázat 

segítségével elkezdődhet a helyi értékek gyűjtése Marcaliban és Maroshévízen, továbbá mindkét 

településen a helyi értékeket, hagyományokat bemutató rendezvény kerülne megrendezésre. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, támogassa a pályázat benyújtását. Amennyiben kérdés, 

hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk 

 

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

alábbi határozatot hozza: 
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229/2015. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HUNG-2015 pályázati felhívásról szóló 

előterjesztést megtárgyalta és a pályázat benyújtását jóváhagyja, egyben a Képviselő-testület 

felhatalmazza Marcali Város Önkormányzatának polgármesterét a pályázat benyújtására és a 

pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

18. Előterjesztés az intézmények 2016. évi árambeszerzéséről 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Marcali Város Önkormányzata intézményei részére első ízben a 2010-es évre vonatkozóan szerezte 

be a villamos energiát a versenypiacról. A piaci árak változása miatt indokoltnak tartottuk, hogy 

csak egy éves határozott időre szerezzük be az áramot a nyertes ajánlattevőtől.  

A Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont, valamint a Kulturális Korzó épületére telepített 

napelemes rendszerek teljesítménye jelentősen befolyásolja a beszerezni kívánt energia 

mennyiséget, elektromos hálózatba történő bekapcsolásuk azonban csak egy hónapja történt meg, 

így a mért adatok, - hálózati villamos energia fogyasztás csökkenés- még nem állnak teljes körűen 

rendelkezésünkre. 

2015. november 1-től lépett hatályba az új közbeszerzési törvény, mely újra szabályozza a 

közbeszerzési eljárások folyamatát, idő szükségletét. 

A jelzett változások miatt az intézmények villamosenergia ellátásának biztosítása érdekében a 

jelenleg hatályban lévő szolgáltatási szerződés meghosszabbítása, vagy új szolgáltatóval kötendő 

szerződés megkötése indokolt a közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig. A szerződés 

meghosszabbítására a közbeszerzési értékhatárt, valamint a jelenlegi szolgáltatói árat figyelembe 

véve 2016. április 30-ig van lehetőség. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk 

 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

 

230/2015. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a marcali intézmények 2016. évi 

árambeszerzéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat az intézményi villamosenergia 

ellátás biztosítására alkalmas szolgáltatókkal, és kössön szerződést az intézmények 

villamosenergia ellátása érdekében a 2016. január 1.-től a közbeszerzési eljárás eredményes 

lezárásáig, legkésőbb 2016. április 30-ig. 

 

 Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

 Határidő: azonnal 
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19. Előterjesztés a 2016. évi közvilágítás és áram beszerzéséről 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Az előző napirendhez hasonlóan a közvilágítás árambeszerzése és a karbantartás, üzemeltetés 

biztosítása érdekében határozott időtartamra kötendő szerződés megkötése indokolt a közbeszerzési 

eljárás eredményes lezárásáig. A szerződés meghosszabbítására a közbeszerzési értékhatárt, 

valamint a jelenlegi szolgáltatói árat figyelembe véve 2016. április 30-ig van lehetőség. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk 

 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

 

231/2015. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali Város Önkormányzat 

közvilágításának 2016. évi működtetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 

határozatokat hozza: 

 

1) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a közvilágítás villamos 

energia biztosítására alkalmas szolgáltatókkal, és kössön szerződést a közvilágítás 

villamos energia ellátása érdekében a 2015. december 1.-től a közbeszerzési eljárás 

eredményes lezárásáig, legkésőbb 2016. április 30-ig. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a közvilágítás karbantartás, 

üzemeltetés feladatainak biztosítására alkalmas gazdasági társaságokkal, és kössön 

szerződést a közvilágítás karbantartás, üzemeltetés feladatainak ellátására- figyelembe 

véve a közvilágítás korszerűsítés feltételeit- 2015. december 1-től a közvilágítás 

korszerűsítés közbeszerzési eljárásának eredményes lezárásáig. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

20. Válasz Kőrösi András interpellációjára_Rákóczi u. 5. törmelék-lerakás 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Kőrösi András képviselőt kérdezem, hogy elfogadja-e az interpellációra adott választ? 

 

Kőrösi András, képviselő 

Tegnap magam is szemrevételeztem az udvart, ahol szinte szemle-közeli állapotok vannak, jó lenne, 

ha egész évben így maradhatna. A választ elfogadom. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk 

 

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

alábbi határozatot hozza: 
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232/2015. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete Dr. Sütő László polgármesternek a Kőrösi 

András képviselő által feltett, a Rákóczi utca 5 sz. társasházzal kapcsolatos interpellációjára adott 

válaszát megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

21. Előterjesztés a Marcali I. sz. felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének 

módosításáról 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A feladatellátási szerződést a képviselő-testület az októberi ülésén jóváhagyta, azonban a 

szerződés 4.1. pontjában meghatározott rendelési idő tekintetében dr Vincze András azzal a kéréssel 

fordult a képviselő- testülethez, hogy abban egy óra tekintetében módosítást szíveskedjen 

jóváhagyni. A módosítást követően a rendelési idők teljes egészében úgy alakulnának, ahogy a 

lakosság a helyettesítést megelőzően megszokta. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk 

 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

 

233/2015. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselő- testület) az 

előterjesztést megtárgyalta és a Marcali I. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében 2016. 

január 1. napjától hatályos, a jelen előterjesztéshez mellékelt feladatellátási szerződés módosítását 

jóváhagyja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester  

Határidő: értelem szerint 

 

 

22. Tájékoztató köztartozásmentes adatbázisból való törlésről  

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Az anyag helyben került kiosztásra, időközben Dr. Mészáros Géza képviselő egyedi hatósági 

bizonyítvánnyal igazolta köztartozás mentességét. 

Ennek okán az adóhivatali megkeresés miatt a soron következő képviselő-testületi ülésen további 

intézkedésre nincs szükség. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk először arról, hogy Dr. Mészáros Géza 

részt vehet-e a szavazásban. 

 

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

alábbi határozatot hozza: 
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234/2015. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete hozzájárul, hogy Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal megkeresésével kapcsolatos, a köztartozás mentes adózói adatbázissal kapcsolatos 

szavazásban Dr. Mészáros Géza képviselő, mint érintett részt vegyen.  

 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

 

235/2015. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megkeresését 

és a képviselő köztartozás-mentesség igazolására tett intézkedését tudomásul veszi. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

23. Egyebek 

 

Kissné Molnár Ágnes, képviselő 

- Bizottsági ülésen is felmerült már, hogy változni fog az orvosi ügyeleti ellátás, kérem a 

Polgármester Urat, mondjon erről valamit, a lakosság megnyugtatása érdekében. 

 

Dr. Mészáros Géza, képviselő 

- Szeretném megköszönni Fekete Lajos, Hosszú András és Kőrösi András képviselő-

társaimnak, hogy képviselői alapjukból hozzájárultak a Noszlopy Iskola megrongálódott 

beton pályájának rendbetételéhez. Köszönet Polgármester Úrnak, hogy kiegészítette a még 

hiányzó összeggel, illetve Alpolgármester Úrnak, aki az egészet koordinálta. 

- A Kodály Zoltán utca 32-ből Bognár Józseftől érkezett egy felajánlás, van egy szép nagy 

fenyője, amit felajánlana a város karácsonyfájának. 

- Voltak a költségvetésben tervezve járda- és útfelújítások, illetve készültek felmérések. 

Várható-e az idén még felújítás? 

 

Kőrösi András, képviselő 

- A volt nőtlen tiszti szállóval kapcsolatosan 2011. óta folyik a per, korábban már volt arról 

szó, hogy ott lakások épülnek. Javaslom, hogy a hivatal mérje fel azt, hogy, hogyan és 

mennyiből lehetne ezekből mielőbb lakásokat kialakítani. 

 

Mozsárné Kutor Veronika, képviselő 

- A Bernáth galéria és a Sportcsarnok között a kandeláberek már jó ideje nem működnek, 

gyerekek járnak arra edzésre, kérem, hogy hathatósan lépjen fel az önkormányzat annak 

érdekében, hogy ez az állapot végre megszűnjön. Kérdésemet interpellációnak kérem 

tekinteni. 

 

Kesztyüs Attila, képviselő 

- Sok nyugdíjas él a városban, többen is megkerestek azzal, hogy a Marczali Henrik és a 

Rákóczi utca kereszteződésénél, ahol a zebránál lépcső van, nagyon nehéz a közlekedés, 

elektromos járművel nem is lehet használni. Piacnapokon nagyon sokan mennének arra, 

kérném ennek megoldását. 
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Hosszú András, képviselő 

- A kórházban jelenleg nincs ultrahang, meg lehet-e vizsgálni, hogy a városban élők 

megkapják-e a szerződésben vállalt diagnosztikai ellátást. Az ultrahang sokszor komoly 

betegségek diagnosztizálásra szolgál, a hivataltól kérhetnek-e segítséget a betegek, bár 

központi szám erre vonatkozóan máig nincsen. Ez mindenkinek a közös érdeke. 

 

Kesztyüs Attila, képviselő 

- Jött-e már válasz a kórházzal kapcsolatos megkeresésünkre? 

 

 

Dr. Sütő László, polgármester válaszai 

- Az orvosi ügyeletet járási szinten látjuk el, ez hét közben délután négytől reggel nyolcig, 

illetve a hétvégén 24 órában működik. A környező településeken – mint ahogy ez az egész 

országra is jellemző – nagy az orvoshiány, ezért az ügyelet megszervezése sem 

zökkenőmentes. A településekkel közösen, több, mint tíz évig működött ez a rendszer, a 

háziorvosok azonban azzal a határozott kéréssel, sőt ultimátummal fordultak a társuláshoz, 

hogy hirdessük meg az ügyeleti ellátást külső vállalkozás számára és majd ők eldöntik, hogy 

részt kívánnak-e benne venni vagy sem. Korábban magam is felvetettem, hogy hozzanak ők 

maguk létre egy vállalkozást, de ez nem jött létre.  

Most lett nyertes pályázó, aki azzal a feltétellel vállalta el az ügyelet biztosítását, hogy a 

kórház területén –ami a sürgősségi ellátás mellett nagyon jó helyen lesz -, egy orvossal látja 

el, a hívások azonban a mentőszolgálathoz fognak beérkezni, az ottani diszpécserek döntik 

el, hogy ki kell-e menni vagy sem. A legfontosabb, hogy működni fog az ügyeleti ellátás a 

kórház területén. 

- A fenyőfa felajánlásról tudunk, mert januárban a lakossági fórumon Bognár Úr felajánlotta 

már, a GAMESZ embererei meg fogják nézni. 

- Csak időjárás függő, hogy a Vár utca, Liszt Ferenc utca felújítási munkálatai mikor 

kezdődnek el, ha az idén nem, akkor jövőre. 

- A nőtlen tiszti szálló esetében az ítélet jogerőre emelkedett, a szerződés is elkészült, mely 

alapján térítésmentesen a város tulajdonába kerül az épület. Vezetői értekezleten készült 

utasítás arra vonatkozóan, hogy készüljön egy költségbecslés arra, hogy az eredetileg 

tervezett 24-25 lakás kialakítása mennyibe kerülne. Ha lesz kiírva rá pályázat, pályázni 

fogunk, ha nem, akkor megnézzük annak lehetőségét, hogyan lehetne akár külső vállalkozók 

segítségével megvalósítani. 

- A Bernáth galériánál a közvilágítást meg fogjuk vizsgálni, interpellációnak tekintem. 

- A Rákóczi utcai gyalogos átkelőnél meg fogjuk nézni, hogy mit lehet csinálni. 

- A kórház vezetősége felé újra írásba foglalva megküldjük kérdéseinket, észrevételeinket. 

parlamenti interpellációt követően államtitkári ígéret van arra, hogy CT is lesz a marcali 

kórházban. Az intézmény meghatározott jogszabályok alapján kell, hogy működjön, 

törvényességi felügyeletét az ágazati minisztérium, az állami számvevőszék és a parlament 

látja el. Mi legfeljebb jelezni tudjuk az észrevételeinket.  

 

 

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Sütő László    Pápainé dr. Káplár Orsolya Csilla 

                        polgármester                     mb. aljegyző 


