JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án
tartandó soron kívüli nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Távolmaradását
előre bejelentette:
Meghívottak:

Dr. Sütő László polgármester
Dr. Dénes Zsolt
Hódos Árpád
Kőrösi András
Kissné Molnár Ágnes
Markhard József
Kis-Dörnyei László
Hosszú András (a napirendi pontok elfogadását megelőzően)
Buna Péter Tamás
Majer István képviselő-testületi tagok
Dr. Ledniczki István, képviselő-testületi tag
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Nagy Ágnes, közművelődési referens
Horváth Rita, a Műszaki Iroda képviseletében
Pappné Boros Magdolna, a Pénzügyi Iroda képviseletében
Bodrogi Csaba, pályázó
Fellegi Bálint, pályázó
Győri Melinda jegyzőkönyvvezető

Dr. Sütő László polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, mert a 11 fő képviselő-testületi tagból 9 fő jelen van.
Javaslom, hogy a 9., 10., 14. számú napirendek zárt ülésen kerüljenek megtárgyalásra.
Ennek megfelelően a zárt ülés napirendje a következőképpen alakulna: elsőként a
Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatói pályázatát tárgyalnánk, második napirendként a
gyógyszálló építésével kapcsolatos kötelezettségvállalást, harmadikként a 4D Energetikai
Kft. vételi ajánlatát, negyedikként pedig a Raklap és Tüzép Kft.-vel kötendő szerződést.
Megállapítom, hogy Hosszú András megérkezett, így a testületi tagok száma 10 fő.
A napirendekre vonatkozóan van-e további javaslat?
Kérem, szavazzunk, egyetért-e a napirendekre vonatkozó javaslattal a testület?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a
napirendek megtárgyalására vonatkozó javaslatot.
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Ezt követően a Képviselő-testület a következő napirendet tárgyalja:
1. Előterjesztés a Bize – Marcali – Kéthely – Balatonújlaki leágazó közötti kerékpárútra
vonatkozó pályázatról
2. Tájékoztató a Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény főigazgatói állásának pályázat útján történő betöltéséről
3. A Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskola igazgatói pályázatának
megtárgyalása
4. Beszámoló a közalapítványok 2010. évi működéséről
5. Tájékoztató Marcali Város Önkormányzata költségvetésének alakulásáról 2011. június
30-ig
6. Marcali Város Önkormányzatának részvétele az Európa a Polgárokért pályázatban
7. Marcali
Város
Önkormányzatának
Kórház-Rendelőintézete
rehabilitációs
tevékenységének fejlesztésére benyújtandó pályázat megtárgyalása
8. Nyári étkeztetésre vonatkozó megállapodás kötése a GYÉK 2000 Kft.-vel
9. A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI.
20.) számú rendelet módosítása
10. A választókerületi alapról szóló 9/2011. (II. 25.) számú rendelet módosítása
11. Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 14.)
számú rendelet módosítása
12. Választókerületi alap felhasználása
13. A Marcali Járási Sportlövő és Szabadidős Sportegyesület kérelme

1. Előterjesztés a Bize – Marcali – Kéthely – Balatonújlaki leágazó közötti
kerékpárútra vonatkozó pályázatról
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A pályázatot Kéthely község önkormányzatával közösen kívánjuk benyújtani. A
bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a projekt megvalósításában partnerként részt vesz a
bizei és a gombai részönkormányzat is, tekintettel arra, hogy a bírálat során ez plusz
támogatást jelent.
A pályázati kiírás értelmében 100 %-os uniós támogatással valósítható meg a kerékpárút
kivitelezése.
A jelenlegi a legkorábbi beadási határidő, ezt követően még egy év áll rendelkezésre a
pályázat beadására, az elbírálás pedig folyamatos. Hétfőn elsőként fogjuk benyújtani a
pályázatot, ezért jók az esélyeink.
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Hozzászólás
Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
103/2011. (VII. 28.) számú képviselő-testületi határozat
A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a Közlekedési
Operatív Program (KÖZOP) keretében meghirdetett „Kerékpárút hálózat fejlesztése”
című, KÖZOP-3.2.0/c-08-11 kódszámú felhívásra pályázatot nyújt be a „Bize – Marcali –
Kéthely – Balatonújlaki leágazó között kerékpárút építése” tárgyában.
A fejlesztés bruttó bekerülési költsége: 241 159 252,- forint, ebből a támogatható
tevékenységek költsége 239 874 252,- forint, mely összeg után az igényelt támogatás
100%. Marcali Város Önkormányzata a projekt keretébe 1 285 000,- forint értékű nem
támogatott tevékenységet valósít meg. A fejlesztés megvalósításához szükséges
1 285 000,- forint saját forrás összegét a város 2012. és 2013. évi költségvetés
rendeletében biztosítja.
Marcali Város Önkormányzata felkéri a város polgármesterét, hogy a kerékpárút
megépítéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében, kösse meg a konzorciumi
megállapodást, valamint nyújtsa be a város pályázatát a KÖZOP-3.2.0/c-08-11 kódszámú
felhívásra.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati cél illeszkedik az önkormányzat által
elfogadott 16/2003 (X.16.) számú Marcali Város helyi építési szabályzatához (rendezési
tervéhez).
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: 2011. augusztus 1.
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2. Tájékoztató a Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény főigazgatói állásának pályázat útján történő betöltéséről
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Hozzászólás
Kis-Dörnyei László, az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja Szilágyi
István társulás általi kinevezését.
Dr. Sütő László, polgármester
Tájékoztatom a testületet, hogy a társulási tanács a holnapi napon fog ülésezni, a tanács
ülésén pedig az előterjesztésnek megfelelően fogok szavazni. Amennyiben további
kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
104/2011. (VII. 28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a főigazgatói pályázat elbírálásáról
szóló tájékoztatót megtárgyalta, s támogatja, hogy a Marcali, Kelevíz, Nemesvid,
Somogysimonyi, Somogyzsitfa Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 2011.
augusztus 1-től 2016. július 31-ig Szilágyi Istvánt nevezze ki a Marcali Óvoda, Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény főigazgatójának.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint

3. A Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskola igazgatói pályázatának
megtárgyalása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Markhard József urat javasolom az igazgatói poszt betöltésére. Bérét 355.300 forintban
javasolom megállapítani.
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Hozzászólás
Kis-Dörnyei László, az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja Markhard
József kinevezését.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
105/2011. (VII. 28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta,
egyben a 2011. augusztus 1-től 2016. július 31-ig Markhard Józsefet nevezi ki a Marcali
Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája
igazgatójának.
Illetményét 305.300.-forintban, 50.000.- forint vezetői pótlékban, mindösszesen 355.300.forintban állapítja meg.
A Képviselő-testület egyúttal felkéri a polgármestert a vezető megbízásával kapcsolatos
teendők ellátására.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint
Dr. Sütő László, polgármester
Szeretném Bodrogi Csabának megköszönni a több, mint tíz éves munkáját.
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4. Beszámoló a közalapítványok 2010. évi működéséről
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Hozzászólás
Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
106/2011. (VII. 28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közalapítványok
éves pénzügyi mérlegéről és közhasznúsági jelentéséről szóló tájékoztatót. A
beszámolókról szóló tájékoztató előterjesztést elfogadja és jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közalapítványok éves beszámolóinak és
közhasznúsági jelentéseinek helyben szokásos módon történő közzétételéről.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester (a közzétételért)
Határidő: értelem szerint

5. Tájékoztató Marcali Város Önkormányzata költségvetésének alakulásáról 2011.
június 30-ig
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A város 2011. június 30-ig 2 milliárd 821 millió forint bevétellel és 2 milliárd 891 millió
forint kiadással gazdálkodott, tehát 70 millió forint a különbözet. Ha hozzávesszük, hogy
az önhibás pályázat elbírálása júniusban megtörtént, de az utalás csak július 2-án történt
meg – amely 86 millió forintot tett ki –, akkor látszik, hogy az egyensúly fennáll.
Megállapítható, hogy a reorganizációs terv a várost egyensúlyban tartja, azonban továbbra
is magunk előtt görgetjük azt a 350 milliós adósságot, amellyel ebbe az évbe léptünk.
Ennek a felszámolása csak ingatlanértékesítéssel vagy hitellel biztosítható.
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Hozzászólás
Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
A bizottság tárgyalta az előterjesztést, 7 igen és 1 tartózkodás mellett annak elfogadását
javasolta.
Dr. Sütő László, polgármester
Ha hozzászólás nincs, kérem, fogadjuk el a tájékoztatót.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta az
Önkormányzat költségvetésének alakulásáról szóló tájékoztatót.

6. Marcali Város Önkormányzatának részvétele az Európa a Polgárokért
pályázatban
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Mint ismeretes, Horvátország csatlakozási tárgyalásainak megkezdéséről döntött az
Európai Unió. Ennek keretében horvát települések számár pályázati lehetőségek nyílnak
meg. Medulin élni kíván a lehetőséggel, Marcali és másik három európai uniós város
részvételével nyújt be pályázatot, amely 100 %-os támogatású. Javaslom a pályázaton
való részvételt.
Hozzászólás
Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. A program a város
költségvetését nem terheli.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
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A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
107/2011. (VII. 28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Európa a
Polgárokért pályázati kiírásban való részvétel lehetőségét, és felhatalmazza Polgármestert
a programban való részvétel kidolgozására, valamint a részvételhez szükséges
nyilatkozatok megtételére, aláírására.
Felelős: dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint

7. Marcali Város Önkormányzatának Kórház-Rendelőintézete rehabilitációs
tevékenységének fejlesztésére benyújtandó pályázat megtárgyalása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A pályázat gesztora a Pécsi Tudományegyetem, a dél-dunántúli régió csaknem
valamennyi kórháza érintett benne.
Marcali összesen 80 millió 750 ezer forintos támogatáshoz juthat 4 millió 250 ezer
forintos – öt százalékos – önerő vállalásával. A későbbi többletszolgáltatások
megvalósítása által a kórház bevétele az OEP támogatása révén évi 32 millió forinttal
bővülhet.
Hozzászólás
Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Nem egy új épület létrehozásáról van szó, hanem egy alagsori kihasználatlan helyiség
átalakításáról, tehát további fűtési és egyéb díjat nem fog generálni. Reményeink szerint a
plusz feladatellátás plusz OEP finanszírozást is jelenteni fog.
A polgármester úr által említett önrész csökkenhet, mivel vannak olyan feladatok,
amelyek a pályázat részei és a kórház önerőből el tudja végezni azokat.
A döntést követően hétfőn lesz a konzorciumi ülés, amelyen igazgató asszonnyal részt
fogunk venni.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
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A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
108/2011. (VII. 28.) számú képviselő-testületi határozat
A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a DélDunántúli Operatív Program (DDOP) keretében meghirdetett „Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése” című, DDOP-3.1.3/C-11 kódszámú pályázati forrás elnyerése
érdekében támogatja a Marcali Városi Kórház intézményét abban, hogy konzorciumi
tagként pályázatot nyújtson be a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a DélDunántúli Régióban” címmel.
A pályázat keretében megvalósuló fejlesztés Marcali Városi Kórházra jutó tervezett
beruházási összköltsége 85 000 000 Ft, 95%-os támogatás intenzitás mellett, az
elnyerhető támogatás összege 80 750 000 Ft. A Képviselő-testület a pályázat keretében
végrehajtandó fejlesztés megvalósításához szükséges 4 250 000 Ft saját forrást, a Marcali
Városi Kórház részére, az önkormányzat 2011. és 2012. évi költségvetésében biztosítja,
és annak kifizetését, a pályázatban szereplő ütemezés szerint vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Marcali város polgármesterét, hogy a pályázat
beadásához szükséges 9. sz. melléklet szerinti fenntartási-, valamint a 10. sz. melléklet
szerinti tulajdonosi nyilatkozatot adja ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Marcali Városi Kórház és Rendelőintézetének
Főigazgatóját, hogy a 11. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot szakmai humán erőforrás
biztosításáról adja ki.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati cél illeszkedik az önkormányzat által
elfogadott 16/2003 (X.16.) számú Marcali Város helyi építési szabályzatához (rendezési
tervéhez).
Felelős: Dr. Antal Gabriella, főigazgató
Határidő: 2011. szeptember 30.

8. Nyári étkeztetésre vonatkozó megállapodás kötése a GYÉK 2000 Kft.-vel
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A képviselő-testület korábban az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatára döntött
arról, hogy az önkormányzat részt vesz azon a pályázaton, amelynek értelmében nyáron a
hátrányos helyzetű gyermekek számára étkeztetést biztosít. A pályázatot megnyertük,
ennek megfelelően szerződéskötésre kerül sor a GYÉK 2000 Kft.-vel.
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Hozzászólás
Kőrösi András a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
109/2011. (VII. 28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyék 2000 Kft-vel nyári
gyermekétkeztetésre kötendő megállapodásról szóló előterjesztést megtárgyalta és a
megállapodást az előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja, egyben felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint

9. A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003.
(VI. 20.) számú rendelet módosítása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Az előterjesztés lényege, hogy a szemétszállítás díja – mivel költségtérítéses – figyelembe
vehető a lakásfenntartási támogatás esetében.
Hozzászólás
Kőrösi András a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Dénes Zsolt, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
A bizottság a rendeletmódosítást támogatta.
A lakosság számára előnyös módosításról van szó, a korábbiakban támogatásban
részesülőket sem érte hátrány.
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Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a
szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.)
számú rendeletet módosító 27/2011. (VII. 29.) számú rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

10. A választókerületi alapról szóló 9/2011. (II. 25.) számú rendelet módosítása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző szóbeli kiegészítése
Javaslom, hogy a 4. § (7) bekezdését helyezze hatályon kívül a testület azért, hogy a
kezdeményezést benyújtó képviselőket ne terheljük túl az adminisztrációval. Ők részt
vesznek az előkészítő bizottság munkájában, megvizsgálják a javaslat költségvetési
vonzatát. A jelenlegi szabályozás szerint a munkacsoport véleményének ismeretében a
képviselőnek írásos formában kell javaslatot tennie. Ezt nem tartom indokoltnak, hiszen a
bizottság vizsgálatának lefolytatását követően a javaslat a testület elé kerül.
Hozzászólás
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A bizottság az elhangzott módosítással együtt elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk, a módosító indítvány
figyelembe vételével.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a
választókerületi alapról szóló 9/2011. (II. 25.) számú rendeletet módosító 28/2011. (VII.
29.) számú rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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11. Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 14.)
számú rendelet módosítása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Az előterjesztést a legutóbbi ülésen azért nem tudtuk tárgyalni, mert időközben le kellett
folytatni egy tárgyalást a Megyei Közgyűléssel. A tárgyalás eredményes volt, a közgyűlés
támogatja, hogy a Hétszínvirág Iskola is a Marcali ellátási területbe kerüljön
beszámításra, tehát marcali gyermekorvosokkal kívánja a feladatot elláttatni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egy kérdés hangzott el, amelyre dr. Sütő László,
polgármester az alábbi választ adta:
A szabad orvosválasztás joga továbbra is fennáll, mindenki maradhat a választott
orvosánál.
Hozzászólás
Dr. Dénes Zsolt, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
A körzetek módosítására azért kerül sor, hogy a területi ellátási kötelezettséggel
rendelkező orvosok – háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok – valamint a védőnők
ellátandó feladata lakosságszám alapján közel egyenlő legyen.
Gyakorlatban eddig is és ezután is szabad orvosválasztás alapján történik a betegellátás.
Egyes utcáknál van változás. Ha valaki nincs bejelentkezve egy háziorvoshoz sem, de
orvosi ellátásra van szüksége, akkor ez alapján történik az ellátás.
A Hétszínvirág Iskola nem városi fenntartású, ezért volt szükséges tisztázni a helyzetet.
A bizottság támogatta az előterjesztés elfogadását.
Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A bizottság a módosítást egyhangúlag támogatta.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta az
egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 14.) számú
rendeletet módosító 29/2011. (VII. 29.) számú rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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12. Választókerületi alap felhasználása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Az előterjesztés a 3. és 7. választókerületet, Kőrösi András és Buna Péter urakat érinti.
Javaslataik alapján a Rákóczi utcai épületek Kossuth Lajos utca felőli bejárói kerülnek
aszfaltozásra.
Kis-Dörnyei képviselő úr és én pedig javasoltuk a Gizella templom mellett gépkocsi
parkoló kiépítését a rendelkezésre álló keretből.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
110/2011. (VII. 28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta választókerületi alap
felhasználásáról szóló előterjesztést és a képviselők által benyújtott javaslatok alapján az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület Kőrösi András képviselő javaslatára a 3. számú
választókerületben a Rákóczi utca 31. szám alatti társasház Kossuth utca felöli
bejárójának aszfaltozására bruttó 124.724 Ft összeg felhasználását a Marcali Város
Önkormányzata 2011. évi költségvetésében biztosított 4 millió forint
választókerületi alapból jóváhagyja.
Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén, jegyző (a közlésért)
Határidő: 2011. augusztus 8.
2. A Képviselő-testület Dr. Sütő László 4. számú választókerületi képviselő és KisDörnyei László 5. számú választókerületi képviselők által javasolt Gizella
templomtól keletre 15 db gépkocsi parkoló kiépítésére bruttó 1.242.038 Ft összeg
felhasználását jóváhagyja az alábbiak szerint:
A Marcali Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében biztosított 4 millió
forint választókerületi alapból 1.239.000 Ft összeg felhasználását jóváhagyja. A
képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a parkoló megépítéséhez hiányzó 3.038
Ft a 6. számú választókerület rendelkezésére álló városrészi keretből
felhasználásra, átcsoportosításra kerüljön.
Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén, jegyző (a közlésért)
Határidő: 2011. augusztus 8.
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3. A Képviselő-testület Buna Péter képviselő javaslatára a 7. számú
választókerületben javasolt Rákóczi utca 33-39. szám alatti társasház Kossuth utca
felöli bejárójának aszfaltozására bruttó 165.332 Ft összeg felhasználását Marcali
Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében biztosított 4 millió forint
választókerületi alapból jóváhagyja.
Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén Jegyző a közlésért
Határidő: 2011. augusztus 8.

13. A Marcali Járási Sportlövő és Szabadidős Sportegyesület kérelme
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Az előterjesztés alapján az önkormányzat bejelenti igényét a 059 helyrajzi szám alatt
lévő, 32 hektárnyi területre, ez a volt honvédségi lőtér, amelyet térítésmentesen kér a
Magyar Államtól.
Hozzászólás
Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
111/2011. (VII. 28.) számú képviselő-testületi határozat
1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 059.
hrsz-ú, kivett állami terület I. megjelölésű, 32,3140 ha nagyságú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Sütő László polgármestert, hogy tegye meg
a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának az Önkormányzat részére
történő megszerzése érdekében.
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3. Az ingatlant az Önkormányzat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
36. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott önként vállalt önkormányzati
feladat, továbbá az Ötv. 8.§ (1) bekezdésében foglalt feladata ellátása érdekében
kívánja tulajdonba venni, és területfejlesztési, valamint sport célkitűzések
megvalósítása céljára kívánja felhasználni.
4. Az Önkormányzat vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében felmerülő
költségeket megtéríti.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: azonnal

14. Interpellációk, bejelentések
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
A lakosság jelezte, hogy Horvátkúton a buszmegállónál nincs zebra, illetve gyalogos
átkelésre figyelmeztető tábla sincs, ez pedig balesetveszélyes. Jó lenne tenni valamit az
ügy érdekében.
A Széchenyi utcában lakók kerestek fel panaszukkal, amely szerint a Saubermacher
telephelyére érkező kamionok megsokasodtak, és ez zaj- és rezgésártalommal jár,
ráadásul az útburkolat minősége sem megfelelő. Nem tudom, mit lehet tenni az ügy
érdekében, mert terelőútvonalat sajnos nem tudok javasolni. Talán sebességkorlátozással
vagy az útburkolat karbantartásával javíthatunk a helyzeten.
Dr. Sütő László, polgármester válaszai
Jelezni fogjuk a közútkezelőnek, hogy a táblakihelyezés lehetőségét vizsgálják
meg.
Terelőutat valóban nem tudunk kijelölni. Az útfelújítás műszaki előkészítése
viszont befejeződött, a jogi előkészületek pedig folyamatban vannak, így a
későbbiekben kisebb lesz a zajhatás.
A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

K.m.f.
Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző
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