JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én
tartandó soron kívüli nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Távolmaradását
előre bejelentette
Meghívottak:

Dr. Sütő László polgármester
Dr. Dénes Zsolt
Kőrösi András
Hódos Árpád
Kis-Dörnyei László
Buna Péter Tamás
Kissné Molnár Ágnes
Hosszú András
Markhard József
Majer István képviselő-testületi tagok
Dr. Ledniczki István, képviselő-testületi tag
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Nagyné Gelencsér Éva, városüzemeltetési irodavezető
Bereczk Balázs, kistérségi irodavezető
Zajcsuk Lajos, pénzügyi irodavezető
Győri Melinda jegyzőkönyvvezető

Dr. Sütő László polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, mert a 11 fő képviselő-testületi tagból 11 fő jelen van.
Kérem, szavazzunk, egyetért-e a napirendekre vonatkozó javaslattal a testület?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a
napirendek megtárgyalására vonatkozó javaslatot.
Ezt követően a Képviselő-testület a következő napirendet tárgyalja:
1. Marcali Városi Kórház-Rendelőintézet orvosi műszer pályázata
2. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 17/2011. (III. 9.) számú
rendelet módosítása
3. A televíziós műsorszolgáltatásra vonatkozó szerződés megtárgyalása
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1. A Marcali Városi Kórház-Rendelőintézet orvosi műszer pályázata
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Hozzászólás
Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
47/2011. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot
nyújt be a helyi önkormányzatok céltámogatásának elnyerésére, a Marcali Városi
Önkormányzat Kórház-Rendelőintézete részére, orvosi gép-műszer (1 db lélegeztető gép)
beszerzéséhez szükséges forrás biztosítása céljából.
A fejlesztés megvalósulási helye: Marcali, Széchenyi u. 17-21.
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés

2011. év

Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás
Egyéb forrás
Összesen

2 031 250,6 093 750,8 125 000,-

A Képviselő-testület a 2 031 250,- forint összegű, 2011. évi saját forrás összegét, a 2011.
évi költségvetéséről szóló Költségvetési Rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: 2011. április 1.
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2.
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 17/2011. (III. 9.) számú
rendelet módosítása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, fogadjuk el a rendeletmódosítást.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal megalkotta
Marcali Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 17/2011. (III. 9.) számú
rendeletet módosító 18/2011. (IV. 1.) számú rendeletet.

3.

A televíziós műsorszolgáltatásra vonatkozó szerződés megtárgyalása

Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A jogi bizottsági ülésen hosszú szóbeli kiegészítést fűztem az előterjesztéshez. Az
elmondottakat és a bizottság által elfogadott javaslatokat a jelenlegi előterjesztés
tartalmazza. Körülbelül 125-130 m2 területet fog a médiaszolgáltató kizárólagosan
használni. További 100 m2 pedig a Kulturális Központ kezelésében marad és közösen
fogják használni.
Megállapodás született az eszközhasználatról és a rezsi elszámolásáról is. A szolgáltató az
épületrészért bérleti díjat fog fizetni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egy kérdés hangzott el, amelyre dr. Sütő László,
polgármester az alábbi választ adta:
 a szolgáltatót a templommal és a hivatallal összekötő kábel rendelkezésre áll.
Az átköltözés után már tudnak élőben közvetíteni.
Hozzászólás
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A bizottság azután hozta meg határozatát, hogy a polgármester tárgyalást folytatott a
szolgáltatóval.
A kötendő szerződést a bizottság módosításokkal javasolja egyhangúlag elfogadásra. A
módosítások alapján a választott bíróság helyett a rendes bíróság jár el jogvita esetén. A
megállapodásban kikötésre került, hogy a Balasport Kft. a neki kiadott helyiségeket
albérletbe nem adhatja. Módosult a megállapodás 1. számú mellékletében a helyiséglista
is.
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Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
48/2011. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztéshez
mellékelt formában jóváhagyja a Marcali Város Önkormányzata és a Balasport Televíziós
és Műsorszolgáltató Kft. között létrejött szerződést.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
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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