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Tájékoztató  

a Képviselő-testület 2021. június 24. ülésére 

 

 

 

 

 

A tájékoztatóban nem kívánom megismételni a 2020. évi hivatali munkáról készült címzetes 

főjegyzői beszámolóban, valamint a 2021. évi költségvetés indokolásában és a 2020-as évről 

szóló zárszámadásban írtakat, csak néha hivatkozok azokra vissza, hiszen ezek a Tisztelt 

Képviselő-testület tagjai előtt ismertek. 

 

 

A 2020. november 11-i veszélyhelyzetet újra kihirdető kormányrendeletet követően 

polgármesteri döntéssel kellett elkészíteni a képviselőtestületi döntéseket. A veszélyhelyzet 

időtartama, hossza teljesen bizonytalan volt, így nem kerülhetett sor ütemezett, munkatervi 

testületi ülési napirendek meghatározására sem. 

 

A testületi, bizottsági anyagokat néha rövid határidőkkel küldtük ki az egyeztető felületre. Az 

anyagok kapcsán összességében kevés észrevétel érkezett. Kérdés feltevéssel is kevés 

alkalommal találkoztunk, ami, ha lett volna, akkor néhány téves megállapítást is tisztázhatott 

volna a képviselők fele. 2020-ban 29, 2021-ben 6 polgármesteri rendeletet, 2020-ban 130, 

2021-ben 82 polgármesteri határozatot kellett a testület és a bizottságok helyett meghoznom 

(mellékletként a rendeletek és határozatok listája) 

 

Az önkormányzat nevében eljárva, illetve intézményekkel együtt 2020. tavaszától a lakosság 

részére több segítő intézkedést vezettünk be. (bevásárlás, házi gondozás, nyomtatvány 

kiküldés, telefonos tájékoztatás) Ezen kívül az önkormányzati rendeletek által szabályozott 

módon segítettük anyagilag a rászorultakat. 
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A képviselők, bizottsági tagok részéről javaslat, kezdeményezés nem volt a tekintetben, hogy 

milyen egyéb segítő intézkedést javasolnak(javasolnának) a lakosság veszélyhelyzeti 

ellátásában. 

 

Egy idő után az állami szervek részéről a koronavírus fertőzöttségre vonatkozóan 

információkat nem kaptunk, így a betegség terjedésének mértékéről nem tudtunk hiteles 

tájékoztatást nyújtani. Utoljára április 28-án kértünk tájékoztatást a kormányhivataltól, melyre 

az a válasz érkezett, hogy túlzott leterheltségük miatt a válaszadás határidejét 45 nappal 

meghosszabbítják, ezt követően június 11-én újabb levél érkezett, újabb 45 napos határidő 

hosszabbításról (valószínű az április 28-ai adatokat érdemben használni már nem tudnánk). 

 

A fertőzöttség rohamos terjedését a városban felmerülő és sokasodó esetszám mutatta, melyet 

a háziorvosokkal folytatott alkalmi megbeszélések is megerősítettek. 

 

A hivatali ügyintézés kapcsán fokozatosan szigorítottuk az ügyintézők és az ügyfelek számára 

előírt biztonsági intézkedéseket. Döntően biztosítani tudtuk a működőképességünket és csak 

kevés olyan időszak volt, amikor egyszerre sok dolgozó, hosszabb időre kiesett a munkából. 

A közigazgatás számára előírta jogszabály a home office munkavégzés lehetővé tételét, ahol 

csak lehetett, azonban a kollegák csak kis számban éltek vele. A dolgozók többsége inkább a 

hagyományos munkavégzéssel dolgozott. A gyermekes ügyintézőknek igyekeztünk 

rugalmasabb feltételeket biztosítani, különösen az iskolák zárva tartása alatt.  

 

A pandémia alatt került sor az egyik legnagyobb változtatásra az egészségügyben, amikor a 

dolgozók közalkalmazotti jogviszonyát egészségügyi szolgálati jogviszonnyá minősítette a 

szabályozás. Ez érintett önkormányzati alkalmazottat, illetve a háziorvosokat a praxisjogi 

szabályozásának bevezetése. 

 

Ehhez igyekeztünk segítséget, tájékoztatást nyújtani a háziorvosoknak, továbbá több 

alkalommal érdeklődtünk arról, hogy milyen segítséget tudunk adni a munkájukhoz. 

 

Ez utóbbi azért is volt rendkívül nehéz, mert azt előírták, hogy adjanak az önkormányzatok 

segítséget a háziorvosi feladatok ellátásához, azt azonban az ezzel foglalkozók nem 

mérlegelték, hogy a nem egészségügyi dolgozók nem jogosultak betegadatok, problémák 

adatkezelésére. Így az olyan jellegű telefonos feladatok, amelyek a betegség egyes oltások 

felvételéhez kötődő ismeretanyagát kívánták meg, valamint a jelentkező egészségi 

állapotának ismeretét, az szinte teljesíthetetlen volt a kívülálló, segítséget ajánló 

önkormányzati alkalmazottak számára.  
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A pandémia alatt a hivatali munka segítésére, egységesítésére több elektronikus rendszert 

fejlesztettek ki, amelyeknek oktatását videofilmekkel, felhasználói kézikönyvvel segítették. 

Ezek használatában, működésükben vannak még nehézségek, zavarok. A fejlesztői oldalon 

nem veszik figyelembe, hogy gyakran ugyanazon személyeknek kell valamennyi használatát 

megismerni, ami rendkívül idő igényes feladat.  

 

Marcali Városi Önkormányzata és a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás intézményei az 

éppen aznap hatályos rendeletek betartása mellett működtek.  

 

Legnagyobb teher a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központra hárult, jelentősen 

megnövekedett már 2020. tavaszán azok száma, akik többlet szolgáltatást igényeltek, vagy új 

ellátottként jelentek meg. Az egyik legnehezebb nap talán az volt, amikor mint később a 

döntéshozók is elismerték indokolatlanul ürítettek ki kórházi részlegeket, haza adva súlyos 

betegeket is. Ekkor a hivatalos tájékoztatás szerint három főnek kellett elhagynia a kórházat, 

akik közül 14-en jelentkeztek nálunk ellátásra. Rajtuk kívül más kórházból is érkeztek haza, 

volt olyan személy, akinek több hónapos kórházi ápolása alatt a lakhatása is megszűnt, így 

lakást is kellett biztosítanunk számára.  

 

Szintén jelentős feladat volt a bentlakásos idős otthon működtetése, ahol az első hetekben 

nehéz volt elfogadtatni a látogatási tilalom bevezetését, de az élet bennünket igazolt, hiszen 

intézményünk azon kevés létesítmény egyike, ahol a pandémia miatt sem ápolt, sem dolgozó 

nem halt meg. 

 

A szociális ágazat számára a központi költségvetés nem nyújtott plusz támogatást, ezért 

társulási elnökként döntöttem az áldozatos munka fizetésen felüli megbecsüléséről. 

 

A szociális ágazatban, óvodában, bölcsődében, konyhán, valamint a hivatalban közvetlenül 

ügyfelekkel találkozó kollégák teszteléséről a költségvetés terhére gondoskodtunk. Később az 

idősek otthonában dolgozók teszteléséhez és   védőruhával történő ellátásához már kaptunk 

központi segítséget.  

 

Marcaliban mindig nyitva volt a bölcsőde és valamelyik óvoda, ezzel is segítve azon 

családokat, akik munkavégzésük mellett nem tudtak gondoskodni gyermekeik felügyeletéről. 

Azok az óvodai és bölcsődei dolgozók, akik a csökkent gyermek létszám miatt nem vettek 

részt a közvetlen szakmai munkába a létesítmények karbantartását, szépítését segítették. A 

gyermekek étkeztetése minden igénylő számára biztosított volt. 
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A város kulturális intézményei alkalmazkodva az éppen hatályos rendeletekhez folytatták 

munkájukat. A könyvtár bevezette a szabadtéri kölcsönzés lehetőségét, a múzeum folytatta a 

megkezdett kutatómunkákat, a kulturális központ szabadtéri megjelenésekkel, illetve az 

interneten keresztül tartotta a kapcsolatot az érdeklődőkkel. Mind három intézmény dolgozói 

segítették igény szerint a szociális feladatokat ellátók munkáját. 

 

A kulturális intézményeknél az elmaradt rendezvények csak kisebb bevétel kiesést okoztak, 

szemben a városi stranddal, ahol több tízmillió forintra tehető a veszteség. A Városi Fürdő és 

Szabadidő Központ nem fogadhatott vendégeket, de a Magyar Úszószövetség kérésére az 

igazolt versenyzők edzés lehetőségét biztosítani kellett, tehát a kiadások megmaradtak, a 

bevételek viszont elmaradtak, és hiába fordultunk kompenzációért különféle szervekhez, 

érdemi választ nem kaptunk és az önkormányzati fenntartású strandok még bérhez kötődő 

járulék támogatásban sem részesülhettek. A szabadidő központ dolgozói a korlátozott szakmai 

igénybevétel mellett elvégeztek sok olyan karbantartási feladatot, melyeket különben külső 

vállalkozókkal kellett volna megcsináltatni. 

 

A városi GAMESZ a tőle megszokott jó színvonalon látta el feladatait. Sikerült takarékos 

gazdálkodásnak köszönhetően gépparkját tovább bővíteni. A város zöld területei, parkjai 

rendezettek és ezek a területek, valamint a virággal beültetett részek tovább bővülnek, amely 

miatt fontos, hogy a fix munkaszerződéssel rendelkező létszám tovább bővüljön.  

 

Az elmúlt több mint egy év nehéz időszak volt a város életében. Gyakorlatilag megszűntek a 

közösségi rendezvények, a korábban pezsgő civil egyesületi élet, és késő ősztől jelentősen 

csökkent a sportegyesületek tevékenysége is. A rendezvények kivétel nélkül elmaradtak. Most 

meg van az esély az újrakezdésre, és a 2021. évi költségvetésben terveztük is a különféle 

egyesületek támogatását, valamint az elmaradt rendezvények pótlását, melyek reményeink 

szerint újra pezsgő életet hoznak a városba. 

 

2020-ban övön aluli ütésként érték a város költségvetését az év közbeni elvonások 

(gépjárműadó elvétele, adófeltöltés határidejének eltolása) amelyek a kieső bevételekkel 

(strand) együtt több mint százmillió forintos hiányt okoztak, ezt takarékos gazdálkodással és 

sajnos pár saját forrásból tervezett út és járdafelújítás elhagyásával tudtuk ellensúlyozni. 

Kezdetekben havonta, majd az év vége felé közeledve hetente tekintettük át a bevételek és 

várható kiadások helyzetét. A 2020-as évet ahogy a zárszámadásból is látszik jól zártuk. Ez 

adta meg az alapot a 2021-es költségvetésnek. A pénzügyi iroda valamennyi havi, negyedéves 

jelentésének határidőben eleget tudott tenni. 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

A 2021-es költségvetés tervezése a megszokott rendben történt, először az intézményekkel 

történt egyeztetés alapján készültek el a sarok számok, majd a teljes működési költségvetés és 

ezt követte a pályázatokon elnyert beruházások beépítése, majd zárásként a saját forrásból 

megvalósuló felújítások listája. Természetesen azzal, hogy a kiadásokat mindig meg kell, 

hogy előzzék a bevételek.  

 

Az intézmények működési költségvetési számait kisebb korrekciókkal beépítettük a 

költségvetésbe és valamennyi szervezetnél történnek kisebb felújítások. Jelentősebb 

beruházási munkák a strandon és a GAMESZ-nél lesznek. 

 

A költségvetés továbbra is tartalmazza a civil szervezetek, kulturális és sportegyesületek 

támogatását, valamint terveztük a tavalyi évben elmaradt és az idei évben megvalósítandó 

nagyobb rendezvények kiadásait is. 

 

2020-ra tervezett valamennyi nagy beruházásunk elkészült, csak a Nőtlen Tiszti Szálló 

felújítása és a Dózsa György utcai telep átépítésének pénzügyi elszámolása húzódott át.  

2021-ben folytattuk a már megkezdett munkákat, amelyek befejezése a vállalt határidőre 

megtörténik, és így pénzügyi zárásuk december 31-re megvalósul. 

 

A Keleti Ipari Park kivitelezése jó ütemben halad és a terület 80 %-a már értékesítésre került, 

mely új munkahelyeket fog teremteni Marcaliban. Épül a napelem-park, mely nem 

termőföldet vesz el az országtól, hanem a régi szeméttelep területén valósul meg. Megkapta a 

szükséges kormányzati támogatást a Légimentő Szolgálat Helikopter Bázisa is, ahol a 

kivitelezés jövő tavasszal kezdődhet. Ugyan csak konkrét támogatásba részesül az az 

egészségipari beruházás, melynek 18 hónapon belül kell elkészülnie. A fenti kiemelt 

fejlesztések mellett a többi területet a városban, vagy a környéken már korábban működő 

vállalkozások vették meg, tevékenységük bővítése miatt. 

 

A Rákóczi utca felújítása a látványosabb szakaszába lépett, már 2020-ban megkezdtük a 

munkát a kétoldali vízvezetékek cseréjével, amely folytatódott az út nyomvonalának 

átalakításával, parkolóhelyek (melyekből több lesz) kialakításával, a kút fúrásával, a 

közvilágítás átalakításával, és a parkosítással. Saját forrásból átépítjük a Kossuth – Rákóczi – 

Marczali Henrik utcák csomópontját, ahol körforgalom alakul ki, ez egyúttal lehetővé teszi 

azt is, hogy további parkolók létesüljenek a körforgalom és a Posta-köz között. Az egész 

munka várhatóan a vállalt szeptember végi határidő előtt befejeződik. 
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Folytattuk a bölcsőde felújítását, ahol a jövőben egyel több csoportot tudunk fogadni. A 

kivitelező hatékony munkavégzését az tette lehetővé, hogy az elmúlt év őszén saját 

beruházásban átépítettük a volt Mikszáth utcai óvoda egy részét, alkalmassá téve kettő 

bölcsődei csoport fogadására. 

 

A Marcali-Mesztegnyő kerékpár út építésével kapcsolatban valószínű a projektmenedzseri 

feladatot ellátók több megbeszélést hívtak össze a fent írt három beruházásnál, de még mindig 

nincsenek tervek sem.  

 

A 2021-es költségvetésben jelentős saját erős fejlesztéseket terveztünk, amelyek egy részénél 

már a kivitelezők kiválasztása is megtörtént és több esetben már a munkák is megkezdődtek, 

ezt az tette lehetővé, hogy a városban működő vállalkozások adóbefizetéseikkel támogatják a 

települést. Az adófeltöltés alapján bízhatunk benne, hogy a tervezett bevételeket túlteljesítjük, 

természetesen ehhez arra is szükség van, hogy a kormány ígérete szerint június 30-ig 

kiutalásre kerüljön az elmaradt 1%-ok első félévre jutó összege. Amennyiben ez megérkezik,  

így a továbbiak a költségvetésben szereplő felújítások is elkészülhetnek. Már biztos, hogy 

elkészülnek jelentős járda és útépítések, önkormányzati lakásfelújítások (bár itt a  

meggondolatlan lakás eladásokat szabályzó kormánypárti törvényjavaslat miatt pár hétre 

elbizonytalanodtam). 

 

 

A folyamatban lévő beruházások mellett már tervezzük a következő évek fejlesztéseit, 

melyekről a Tisztelt Képviselő-testület tagjait korábban már tájékoztattam, továbbra is 

fontosnak tartom a város belvízelvezetési gondjainak megoldását, az intézmények felújítását, 

akkor is, ha azok nem a város kezelésében vannak, új iparterület kialakítását, a városközpont 

rekonstrukció folytatását, a strand vonz erejének bővítését, az utak és járdák felújítását. (9. 

számú előterjesztés) 

 

 

A legnehezebb napokban is működött a város, melyben nagy szerepe volt a felkészült hivatali, 

intézményi szakember gárdának, akik döntő többsége nem elbújt a feladatok elől, hanem 

kereste a legjobb megoldásokat. 

 

 

Valamennyiünk nevében köszönöm a szociális ágazatban, egészségügyben dolgozók 

kiemelkedő áldozatos munkáját, nélkülük nehezebb lett volna a járvány okozta problémák 

leküzdése. 

 

 

Marcali, 2021. június 15. 

 

       

 

 

 

          Dr. Sütő László sk. 

            Polgármester 
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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

POLGÁRMESTERE 

8700 Marcali, Rákóczi utca 11. 

Telefon: 85/501-080  

Telefax: 85/501-055 

E-mail: polghiv@marcali.hu 

                                                                                                 1.sz. melléklet az 2. sz. előterjesztéshez 

 

 

A 2020. november 4-től kihirdetett veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntések 

 

Polgármesteri határozatok 

68/2020 (XI.17.) 

Marcali Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár villamosenergia felújítás - kisbeszerzés 

eredménye 

69/2020 (XI.17.) Marcali, Bizei u. 89. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

70/2020 (XI.17.) Marcali, Táncsics u. 120. fsz. 3.sz. ingatlan bérlőkijelölése 

71/2020 (XI.17.) Marcali, Berzsenyi u. 5. II. lph. fsz. 1. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

72/2020 (XI.17.) Marcali, Liget u. 4. II/14. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

73/2020 (XI.17.) Marcali, Dózsa Gy. u. 7. 2. lph. 2/7. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

74/2020 (XI.17.) Marcali, Liget u. 4. 1/10. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

75/2020 (XI.17.) Marcali, Orgona u. 1-3. E lph. fsz. 1. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

76/2020 (XI.17.) Marcali, Szigetvári u. 2/A. fsz. 2. ingatlan bérlőkijelölése 

77/2020 (XI.17.) Marcali, Liget u. 4. 3/19. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

78/2020 (XI.17.) Marcali, Liget u. 4. 1/6. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

79/2020 (XI.17.) Marcali, Liget u. 4. fsz. 4. sz. ingatlan lakásbérleti szerződés megkötésének elutasítása 

80/2020 (XI.17.) Marcali, Dózsa Gy. u. 82.2. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

81/2020 (XI.17.) Marcali, Dózsa Gy. u. 82.6. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

82/2020 (XI.17.) Marcali, Dózsa Gy. u. 84.5. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

83/2020 (XI.17.) Marcali, Liget u. 4. 1/7. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

84/2020 (XI.17.) A Marcali 3/1/A/9 hrsz.-ú, üzlethelyiség (Rákóczi u. 5.) kijelölése elidegenítésre 

85/2020 (XI.17.) 

Marcali belterület 436 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület (Templom u. 47.) 

kijelölése elidegenítésre 

86/2020 (XI.17.) Tulipán Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

87/2020 (XI.17.) Mentők közalapítvány alapító okiratának módosítása 

88/2020 (XI.19.) 

"Villamosenergia beszerzése MVÖ részére 2021."közbeszerzés eredményének 

megállapítása I. rész profilos fogyasztási helyek  

89/2020 (XI.19.) 

"Villamosenergia beszerzése MVÖ részére 2021."közbeszerzés eredményének 

megállapítása II. rész távleolvasott fogyasztási helyek 

90/2020 (XI.19.) 

PM határozat: Villamosenergia beszerzése MVÖ részére 2021. tárgyú közbeszerzés 

eredményének megállapítása III. rész közvilágítás 

91/2020 (XI.19.) II. sz. gyermek háziorvosi körzet szerződés módosítása - Dr. Ahmad Al Banna  

92/2020 (XI.20.) Marcali, Gólya u. 8. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

93/2020 (XI.25.) Rendezési terv 5. sz. módosítása 

94/2020 (XI.27.) 2021. évi folyószámlahitel szerződés aláírása 

95/2020 (XI.30.) Marcali Múzeum meglévő tetőtéri raktár korszerűsítés - nyertes ajánlattevő kiválasztása 

96/2020 (XII.04.) 

Marcali, Rákóczi u. M7 Takarék szennyvízbekötés cseréje kivitelezésére vonatkozó 

szerződés odaítélése 

97/2020 (XII.04.) 

Szolgáltatási szerződés megkötése Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval - pszichiátriai 

és szenvedélybetegek nappali ellátása 
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98/2020 (XII.04.) 2021. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 

99/2020 (XII.04.) Polgármesteri Hivatal szennyvízvezeték felújítása 

100/2020 (XII.09.) 

TOP 1.1.1. - Keleti iparterület fejlesztése – csarnoképület építési beruházásához 

kapcsolódóan tervezői szolgáltatás kiválasztása  

101/2020 (XII.10.) Marcali Vásár és Piac szabályzat elfogadása 

102/2020 (XII.14.) 

Marcali Művelődési Központ mb. igazgatói kinevezés (Tornainé Molnár Gertrúd) 

meghosszabbítása 

103/2020 (XII.15.) Marcali, Táncsics u. 120. fsz. 5. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

104/2020 (XII.15.) Marcali, Orgona u. 1-3. A. lph. fsz. 1. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

105/2020 (XII.15.) Marcali, Orgona u. 1-3 A lph. Mz. 14. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

106/2020 (XII.15.) Marcali Dózsa Gy. U. 84. 2. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

107/2020 (XII.15.) Marcali, Dózsa Gy. U. 80. 5. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

108/2020 (XII.15.) Marcali, Dózsa Gy. U. 84. 12. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

109/2020 (XII.15.) Marcali, Dózsa Gy. U. 84. 10. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

110/2020 (XII.15.) Marcali Dózsa Gy. U. 84. 7. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

111/2020 (XII.15.) Marcali, Táncsics u. 109. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

112/2020 (XII.15.) Marcali, Dózsa Gy. U. 82. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

113/2020 (XII.15.) Marcali, Orgona u. 1-3. E lph. Fsz. 4.  sz. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

114/2020 (XII.15.) Marcali, Széchenyi u. 7-11. B lph. Mz 1.  sz. ingatlan bérlőkijelölése 

115/2020 (XII.15.) Marcali, Katona j. u. 6. 3. lph. 4/1. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

116/2020 (XII.16.) Marcali 0302/6 hrsz. Ingatlan vevőkijelölése 

117/2020 (XII.16.) Marcali 0218/1 hrsz. Ingatlan vevőkijelölése 

118/2020 (XII.17.) 

A Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft-nek a közszolgáltatásról szóló 2020. évi 

beszámolójának elfogadása 

119/2020 (XII.18.) Költségvetési szervek beszámolási kötelezettségének meghatározása  

120/2020 (XII.18.) 

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadása  

121/2020 (XII.18.) 

A KOSZESZ Kft-nek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, 

szállításra és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 2020. évi 

beszámolójának elfogadása  

122/2020 (XII.18.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

123/2020 (XII.18.) Marcali II. sz. gyermek háziorvosi körzet működése érdekében szerződések megkötése 

124/2020 (XII.22.) 

Vállalkozási szerződés megkötése a Béke u. burkolatfelújítása tárgyában a KÖZÚT Kft-

vel (Pályázat eredményének megállapítása) 

125/2020 (XII.23.) Marcali 326/27 hrsz. Ingatlan vevőkijelölésének meghosszabbítása 

126/2020 (XII.30.) Marcali, Dózsa Gy. U. 84.1. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

127/2020 (XII.30.) Marcali, Végvári u. 9. 3. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

128/2020 (XII.30.) Marcali, Csomós Gergely u. 1. IV. lph. fsz. 2. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

129/2020 (XII.30.) Marcali, Liget u. 4. 3. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

130/2020 (XII.30.) Marcali, Táncsics u. 120. 1.em 2. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

2021 

1/2021 (I.06.) 

Önkormányzati képviselő köztartozásmentes adózói adatbázisból történt törlésére tett 

intézkedésének tudomásul vétele 

2/2021 (I.11.) 

Marcali, Végvári u. 9. sz. alatti önkormányzati lakások villamos hálózatának felújítása - 

kivitelező kiválasztása (Vida Lajos ev.) 

3/2021 (I.12.) "Bölcsőde bővítése és korszerűsítése" közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

4/2021 (I.14.) 

Marcali külterület 0327/12, 0502/1 és 0505 hrsz-ú ingatlanok (legelők és fásított terület) 

elidegenítésre történő kijelölése, vevőkijelölése 

5/2021 (I.14.) Marcali 1913/86 hrsz-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelölése vevőkijelölése 

6/2021 (I.14.) 

Marcali 326/31 és 326/32 hrsz-ú ingatlanok elidegenítésre történő kijelölése (keleti 

iparterület) 

7/2021 (I.14.) Marcali 326/28 hrsz-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelölése (keleti iparterület) 

8/2021 (I.14.) Szivárvány Közalapítvány alapító okiratának módosítása 
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9/2021.(I.18.) Marcali 326/21 hrsz-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelölése (keleti iparterület) 

10/2021.(I.22.) Kiemelt kulturális egyesületek 2020. évi támogatásának csökkentése 

11/2021.(I.22.) Marcali, Dózsa Gy. u. 82. 2. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

12/2021.(I.28.) EFOP-1.5.3-16-2017-00107 pályázat keretében bútorzat beszerzése 

13/2021.(I.29.) A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési maradvány korrekciója 

14/2021.(I.29.) Marcali Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési maradvány korrekciója 

15/2021.(I.29.) Marcali Városi GAMESZ Szervezet 2019. évi költségvetési maradvány korrekciója 

16/2021.(I.29.) Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont 2019. évi költségvetési maradvány korrekciója 

17/2021.(I.29.) Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár 2019. évi költségvetési maradvány korrekciója 

18/2021.(I.29.) Marcali Múzeum 2019. évi költségvetési maradvány korrekciója 

19/2021.(I.29.) Marcali Művelődési Központ 2019. évi költségvetési maradvány korrekciója 

20/2021 (II.01.) Marcali 326/24 hrsz ingatlan (keleti iparterület) elidegenítésre kijelölése 

21/2021 (II.08.) 2021/2022-es tanévre tervezett iskolai körzethatárok véleményezése 

22/2021 (II.08.) 

II. sz. gyermek háziorvosi körzet feladatellátására szerződések megkötése, a 185/2015. 

(VII.23.) Kt. határozat módosítása 

23/2021 (II.10.) Marcali 326/37 hrsz. ingatlan (keleti iparterület) elidegenítésre történő kijelölése 

24/2021 (II.10.) Marcali 326/22 hrsz. ingatlan (keleti iparterület) elidegenítésre történő kijelölése 

25/2021 (II.16.) Marcali 326/22 hrsz. ingatlan elcserélése a Marcali 326/29 hrsz. ingatlanra  

26/2021 (II.16.) Marcali Múzeum meglévő tetőtéri raktár korszerűsítés - kivitelező kiválasztása 

27/2021 (II.17.) 

Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettség meghatározása 

28/2021 (II.19.) Marcali 326/21 hrsz-ú ingatlan kapcsán vevőkijelölése - Sávoly Invest Kft. 

29/2021 (II.19.) Marcali 326/28 hrsz-ú ingatlan kapcsán vevőkijelölése - Zöldikék Zrt. 

30/2021 (II.19.) 

Marcali 3/1/A/9 hrsz-ú ingatlan kapcsán vevőkijelölése - Shagya Épületgépészeti és Ker. 

Kft. 

31/2021 (III.03.) Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi beszámolója 

32/2021 (III.03.) Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évi tájékoztatója 

33/2021 (III.05.) 2020. évi sporttámogatások felosztása 

34/2021 (III.05.) Kamatmentes kölcsön ügy kapcsán részletfizetés engedélyezése 

35/2021 (III.08.) Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár 2020. évi beszámolója és 2021. évi munkaterve 

36/2021 (III.10.) Pályázat benyújtása önkormányzatok kiegészítő támogatására - Jókai utca felújítása 

37/2021 (III.12.) 

326/37 hrsz. Ingatlan vevőkijelölése - MILLER Industries Hungary Textilipari és 

Kereskedelmi Kft. 

38/2021 (III.12.) 326/24 hrsz. Ingatlan vevőkijelölése - Tilux Kft. 8714 Marcali, Diófa u. 8. 

39/2021 (III.19.) Foglalkoztatási Paktum Kiadvány készítésének beszerzése 

40/2021 (III.19.) Marcali Város Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési terve  

41/2021 (III.29.) 

Marcali, Rákóczi u. 6. sz. fsz. 5. helyiség elidegenítésre kijelölése (Marcali 1621/2/A/5 

hrsz.) 

42/2021 (III.29.) Siófoki SZC Marcali Szakképző Iskola névadásának véleményezése 

43/2021 (IV.06.) Marcali Református Egyházközség támogatása 500.000,- forinttal 

44/2021 (IV.06.) Marcali Római Katolikus Egyházközség támogatása 1.500.000, - forinttal 

45/2021 (IV.06.) 

Marcali IV. sz. felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásra kötött szerződésének módosítása 

– praxisközösség miatt 

46/2021 (IV.07.) 

Siófoki Tankerületi Központ intézményátszervezésének véleményezése - autizmus 

spektrum zavarral küzdők felvétele 

47/2021 (IV.07.) 

Siófoki Tankerületi Központ intézményátszervezésének véleményezése - Mikszáth K. 

Utcai Általános Iskola önállóvá válása 

48/2021 (IV.07.) 

Siófoki Tankerületi Központ intézményátszervezésének véleményezése - Hidas Frigyes 

Zeneművészeti Iskola átszervezése 

49/2021 (IV.14.) Marcali, Rákóczi u. 6. sz. fsz. 5. helyiség vevőkijelölése (Marcali 1621/2/A/5 hrsz.) 

50/2021 (IV.22.) Marcali 326/25 és 326/26 hrsz. Ingatlanok (keleti iparterület) elidegenítésre kijelölése 

51/2021 (IV.22.) 

Marcali I. sz. házi gyermekorvosi körzet rendelési idejének módosítása - praxisközösség 

miatt 
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52/2021 (IV.27.) 

Marcali Művelődési Központ mb. igazgatói kinevezésének (Tornainé Molnár Gertrúd) 

ismételt meghosszabbítása 

53/2021 (IV.27.) 

Ivóvíz gerincvezeték kiváltás tervezése, DRV Zrt. vel közös pályázat eredményének 

megállapítása 

54/2021 (IV.27.) 

Marcali I. felnőtt körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása- praxisközösség 

miatt 

55/2021 (IV.27.) Marcali Rákóczi u. 6. fsz. 2.  1621/2/A/2 hrsz-ú üzlet elidegenítésre kijelölése 

56/2021 (IV.28.) EFOP-1.5.3-16-2017-00107 pályázat keretében elektromos sütő-főzőlap szett beszerzése 

57/2021 (IV.28.) EFOP-1.5.3-16-2017-00107 pályázat keretében konyhabútor beszerzése 

58/2021 (IV.29.) 

Marcali 326/25 és 326/26 hrsz. Ingatlanok vevőkijelölése - MILLER Industries Hungary 

Kft.  

59/2021. (V.03.) Marcali Múzeum 2020. évi beszámolója és 2021. évi munkaterve 

60/2021. (V.03.) Marcali Művelődési Központ 2021. évi munkaterve 

61/2021. (V.03.) Kiemelt kulturális egyesületek 2021. évi támogatása 

62/2021. (V.10.) Rendőrség bérlőkijelölési jog biztosítása 2023. 03.31-ig 

63/2021. (V.11.) Marcali Városi Fürdő és SZk. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

64/2021. (V.11.) Marcali Városi GAMESZ Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

65/2021. (V.13.) 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásra pályázat benyújtása 

66/2021. (V.13.) 

8700 Marcali, Rákóczi utca 6. fsz. 5. szám alatti, 1621/2/A/5 hrsz.-ú üzlethelyiség 

elidegenítésre kijelölése 

67/2021. (V.17.) Marcali Kossuth L. u. 17. fsz. 1. sz ingatlan bérlőkijelölése 

68/2021. (V.17.) Életet az életért Kht. Ingyenes ételosztásához hozzájárulás 

69/2021. (V.17.) Marcali Városi Rendőrkapitányság 2020. évi beszámolójának elfogadása 

70/2021. (V.17.) Marcali 326/34 hrsz. Ingatlan értékesítésre kijelölése 

71/2021. (V.21.) Bóbita Óvoda kazáncsere - pályázati eredményhirdetés 

72/2021. (V.27.) 2020. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 

73/2021. (V.28.) 2020. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadása 

74/2021. (V.28.) 

Pályázat benyújtása önkormányzatok rendkívüli támogatásának igénybevételére - REKI 

pályázat 

75/2021. (V.28.) Marcali, Dózsa u. 84./A. 5. sz. ingatlan bérlőkijelölése 

76/2021. (VI.02.) Járda felújítás Noszlopy-Mikszáth-Berzsenyi u. - pályázati eljárás eredményhirdetése 

77/2021. (VI.02.) 

Útfelújítás Alkotmány-Napsugár-Madách u. és Központi Konyha parkoló -pályázati 

eljárás eredményhirdetése  

78/2021. (VI.02.) Marcali, Rákóczi u. 6. fsz. 2. szám alatti, 1621/2/A/2 hrsz-ú ingatlan vevőkijelölése 

79/2021. (VI.02.) Marcali, Rákóczi u. 6. fsz. 5 szám alatti, 1621/2/A/5 hrsz-ú ingatlan vevőkijelölése  

80/2021. (VI.07.) Kamatmentes kölcsön ügy kapcsán részletfizetés engedélyezése 

81/2021. (VI.09.) Marcali Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének módosítása 

82/2021. (VI.14.) Szép Otthon 2021 pályázat kiírása 

 

Polgármesteri rendeletek 

28/2020 (XI.11. ) ör. A veszélyhelyzet ideje alatti maszkviselés rendjéről 

29/2020 (XI.17.) ör. A helyi adókról szóló 24/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

30/2020 (XI.24.) ör. A veszélyhelyzet ideje alatti maszkviselés rendjéről szóló 28/2020. (XI. 11.) ör. 

módosításáról 

31/2020 (XII.02.) ör. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló20/2003. (X. 17.) ör. módosításáról 

32/2020 (XII.02.) ör. Marcali Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI. 28.) ör. módosításáról 

33/2020 (XII.09.) ör. Piac rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló ör. 

34/2020 (XII.17.) ör. A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 34/2019. (XII. 

20) ör. módosításáról 

35/2020 (XII.17.) ör. A lakbérekről és a lakbértámogatásról szóló 28/2003. (XII. 19.) ör. módosításáról 

36/2020 (XII.17.) ör. Az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.15.) ör. módosításáról 

37/2020 (XII.17.) ör. A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 15.) ör. módosításáról 
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38/2020 (XII.17.) ör. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi 

illetményalapjáról szóló ör. 

39/2020 (XII.17.) ör. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 2/2020. (I. 24.) ör. módosításáról 

40/2020 (XII.22.) ör. Egyes önkormányzati rendeletek hatályba nem lépéséről szóló ör. 

41/2020 (XII.22.) ör. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.21.) ör. módosításáról 

42/2020 (XII.22.) ör. A helyi adókról szóló 24/2020. (VI.17.) ör. módosításáról 

2021 

1/2021 (II.17.) ör. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló ör. 

2/2021 (III.12.) ör A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 34/2019. (XII. 

20.) ör. módosításáról 

3/2021 (III.12.) ör Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.21.) ör. módosításáról 

4/2021 (III.12.) ör Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről 

szóló ör. 

5/2021 (III.25.) ör Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 14.) ör. 

módosításáról 

6/2021 (V.27.) ör Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

 

 


