JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-án
tartandó nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Távolmaradását
előre bejelentette:
Meghívottak:

Dr. Sütő László polgármester
Dr. Dénes Zsolt
Hódos Árpád
Kőrösi András
Dr. Ledniczki István
Markhard József
Kis-Dörnyei László
Buna Péter Tamás
Majer István képviselő-testületi tagok
Kissné Molnár Ágnes
Hosszú András képviselő-testületi tagok
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Nagyné Gelencsér Éva, műszaki és városüzemeltetési irodavezető
Nagy Ágnes, közművelődési referens
Pappné Boros Magdolna, a Pénzügyi Iroda képviseletében
Biczó Melinda, közoktatási ügyintéző
Szaka Zsolt, a GAMESZ Szervezet vezetője
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.
A mai testületi ülésen 23 napirend kerülne megtárgyalásra a kiküldöttek szerint. Pótlólag
került megküldésre a 23. számú napirend, melyet javaslok zárt ülésen tárgyalni a
pénzügyi tartalma miatt.
A napirendekre vonatkozóan van-e további javaslat?
Dr. Ledniczki István, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A Jogi és Ügyrendi bizottság megtárgyalta az állattartásról szóló rendelet módosítására
vonatkozó előterjesztést. A bizottság javasolja, hogy a testület vegye le a mai
napirendjéről a rendelet módosítását.
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Dr. Sütő László, polgármester
Kérem, szavazzunk, hogy egyetért-e a testület az állattartásról szóló rendelet napirendről
való lekerülésével?
Megállapítom, hogy 6 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a testület a javaslatot
elfogadta.
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:
Marcali Város alpolgármesterének megválasztása, tiszteletdíjának megállapítása
Bizottsági elnök és bizottsági tagok választása
Az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodása
Beszámoló az ütemezett csapadékvíz-elvezető árkok tisztításának állásáról
Az önkormányzati kitüntetésekről szóló 17/2003. (X. 17.) számú rendelet módosítása
Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 17/2011. (III. 9.) számú rendelet módosítása
A Marcali Városi Helytörténeti Múzeum igazgatói pályázatának megtárgyalása
A Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatói pályázatának megtárgyalása
Marcali Város jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről szóló 2/1998.
(I. 27.) számú rendelet módosítása
10. A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI.
20.) számú rendelet módosítása
11. A Szivárvány Közalapítvány alapító okiratának módosítása
12. A Marcali Város Óvodáiért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
13. A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása
14. A Hatósági Igazgatási Társulás társulási megállapodásának módosítása
15. Választókerületi alap felhasználása
16. A Széchenyi utcai szakrendelő kezelői jogának átvétele
17. A Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium alapító
okiratának módosítása
18. A Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskola alapító okiratának módosítása
19. Tájékoztató a Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény alapító okiratának módosításáról
20. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására
vonatkozó támogatási igény benyújtása
21. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről
22. Interpellációk, bejelentések
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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1. Marcali Város alpolgármesterének megválasztása, tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Az alpolgármestert a képviselő-testület a polgármester javaslatára titkos szavazással
választja meg. A testületnek a Jogi és Ügyrendi Bizottság három tagját kell megbíznia a
titkos szavazás lebonyolításával.
Mivel testületi tagra vonatkozóan kívánok javaslatot tenni, szavaznunk kell arról is, hogy
a jelöl személyes érintettség okán ki legyen-e zárva a szavazásból.
A jelöléshez megjegyzés nem fűzhető, ezt követően történik a szavazás.
Ezután az alpolgármester leteszi az esküt, majd megállapításra kerül a tiszteletdíja.
A tiszteletdíjról szóló előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezi.
A tiszteletdíjra vonatkozó szavazást megelőzően ismét szavaznunk kell az alpolgármester
személyes érintettsége tekintetében.
Van-e kérdés? Amennyiben nincs, javaslom a képviselő-testületnek, hogy Kis-Dörnyei
László képviselő urat válassza meg Marcali város alpolgármesterének.
Aki egyetért azzal, hogy Kis-Dörnyei László személyes érintettség okán ne legyen
kizárva a szavazásból, kérem, szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a
javaslatot.
Javaslom a titkos szavazást lebonyolító bizottság tagjainak Hódos Árpádot és Kőrösi
Andrást, elnökének pedig dr. Ledniczki Istvánt megválasztani.
Aki egyetért azzal, hogy a szavazatszámláló bizottság elnöke és tagjai személyes
érintettség okán ne legyenek kizárva a szavazásból, kérem, szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a
javaslatot.
Kérem a titkos szavazást lebonyolító bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás
menetét.
Dr. Ledniczki István, a titkos szavazást lebonyolító bizottság elnöke
A szavazás szavazólapon történik. Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe, tollal
írt, két egymást metsző vonallal lehet, pl: x, +
Érvénytelen a szavazat, ha a szavazólap nincs ellátva hivatalos bélyegző lenyomattal, az
„X” vagy a „+” jel nem a jelölt neve melletti körben található, ha a szavazólapot
kitöltetlenül dobták az urnába.
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Minden más esetben a szavazat érvényes. A szavazat érvényességét – ha az egyéb
feltételeknek megfelel – nem érinti, ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, a
jelölt nevét kihúzták, illetve nevet hozzáírtak.
A szavazólappal együtt mindenki kap egy borítékot is.
Az alpolgármester akkor tekinthető megválasztottnak, ha legalább 6 szavazatot kapott.
Dr. Sütő László, polgármester
Szavazóhelyiségként a mellettünk lévő terem szolgál, az urna is ott áll rendelkezésre. Az
urnát az első szavazó és a szavazatszámláló bizottság fogja hitelesíteni. A szavazás
idejére szünetet rendelek el.
A szünetet követően a bizottság elnöke, dr. Ledniczki István ismertette a szavazás
eredményét, mely szerint:
Marcali Város képviselő-testületi tagjainak száma: 11 fő.
A képviselő-testületi ülésen jelenlevő képviselők száma:
Szavazók száma:
Urnában lévő szavazólapok száma:
Érvényes szavazatok száma:
Érvénytelen szavazatok száma:
Jelöltre leadott érvényes szavazatok száma:

9 fő
9 fő
9 db
9 db
– db
9 db

A megválasztott alpolgármester neve: Kis-Dörnyei László.
Dr. Sütő László, polgármester
Kérem, álljanak fel, az eskütétel következik.
Kérem Kis-Dörnyei urat, hogy az „Én” szó után mondja a nevét, és azt követően az eskü
szövegét.
„Én, … esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot
megőrzöm; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Marcali fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Megállapítom, hogy az esküt Kis-Dörnyei László, alpolgármester letette.
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Kis-Dörnyei László, alpolgármester
Köszönöm frakciótársaimnak, valamint a Marcali az Otthonunk Egyesület frakció
tagjainak, hogy támogatták a jelölésemet és szavazatukkal megerősítették, hogy
alpolgármester legyek.
Köszönöm a választópolgároknak, hogy a közel egy évvel ezelőtti önkormányzati
választáson olyan arányban szavaztak a Fidesz-KDNP jelöltjeire, hogy a polgármester úr
a frakciónk soraiból volt kénytelen alpolgármestert jelölni.
Dr. Ledniczki István, frakcióvezető
A Marcali az Otthonunk Egyesület nevében gratulálok alpolgármester úrnak. Jó munkát,
jó egészséget, kitartást kívánok neki.
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Az elmúlt 20 évben minden alkalommal választott alpolgármestert a testület,
polgármester úr mindig választott maga mellé helyettest, segítőtársat.
Nagyon örülök annak, hogy ez ebben a ciklusban is megtörtént. Különleges a helyzet,
mert polgármester úr a hajdani ellenzék soraiból választott. Köszönöm, hogy ezt megtette,
köszönöm, hogy a frakciónk ajánlását figyelembe vette a jelölés során. Úgy gondolom, ez
a momentum lehetőséget nyit arra, hogy egy új fejezet kezdődjön, új típusú
együttműködés induljon a két fél között. Remélem, hogy ez sikeres lesz.
Dr. Sütő László, polgármester
Köszönöm a hozzászólásokat. Úgy gondolom, hogy az „együttműködés” szó a helyes a
„kénytelen”-nel szemben, bizonyára nyelvbotlás történt.
Térjünk rá a napirend további részére. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy az
alpolgármester úr tiszteletdíját az illetményalap 6,5 szeresében, 251.225 forintban
állapítsa meg.
Dr. Ledniczki István, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag támogatja a javaslatot.
Dr. Sütő László, polgármester
Kérem, először arra szavazzunk, hogy Kis-Dörnyei László személyes érintettség okán ne
legyen kizárva a szavazásból.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a
javaslatot.
Kérem, szavazzunk az alpolgármester tiszteletdíját illetően.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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116/2011. (IX. 8.) számú képviselő-testületi határozat
1.) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Sütő László
polgármester javaslatára Kis-Dörnyei Lászlót választja alpolgármesternek, havi
bruttó tiszteletdíját – 2011. szeptember 8. napjával kezdődő hatállyal – 251.225,Ft-ban állapítja meg.
2.) Felkéri a Város Jegyzőjét, hogy a tiszteletdíj folyósítása érdekében szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén, jegyző
Határidő: azonnal

2. A Bizottsági elnök és bizottsági tagok választása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Mivel Kis-Dörnyei Lászlót a testület alpolgármesternek megválasztotta, a továbbiakban
nem töltheti be az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöki tisztségét, valamint nem
lehet tagja az Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottságnak sem.
A helyére új személyeket kell választanunk. Tekintettel arra, hogy a Fidesz-KDNP
frakció képviseletében töltötte be tisztségét, így a frakció javaslatát figyelembe véve
javaslom a testületnek, hogy Markhard József urat válassza meg az Oktatási és
Közművelődési Bizottság elnökének, dr. Dénes Zsoltot pedig ezen bizottság tagjának,
Hódos Árpádot pedig az Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjának.
Ebben az esetben lehetőség van nyilvános szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy nyilvános
szavazással válasszuk meg az elnököt, majd a tagokat, kérem, szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a
javaslatot.
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Kérem, hogy szavazzunk arra vonatkozóan is, hogy személyes érintettség okán egyik
jelöltet sem zárjuk ki a szavazásból.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a
javaslatot.
Kérem, hogy szavazzunk a bizottsági elnök, valamint a tagok megválasztására
vonatkozóan.
Aki egyetért azzal, hogy Markhard Józsefet válasszuk meg az Oktatási és Közművelődési
Bizottság elnökének, kérem, szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a
javaslatot.
Aki egyetért azzal, hogy dr. Dénes Zsoltot Oktatási és Közművelődési Bizottság tagja
legyen, kérem, szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal a javaslatot
elfogadta.
Aki egyetért azzal, hogy Hódos Árpád urat az Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottság
tagjává válasszuk, kérem, szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal a javaslatot
elfogadta.
A képviselő-testület ezt követően az alábbi határozatot hozza:
117/2011. (IX. 8.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Közművelődési
Bizottság elnökének Markhard József,- a bizottság tagjának Dr. Dénes Zsolt képviselőtestületi tagokat, az Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottság tagjának Hódos Árpád
képviselő-testületi tagot megválasztja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester (a közlésért)
Határidő: azonnal
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3. Az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Szeptember elején – utólag – beszélünk a június 30-ig fennálló állapotról. A napirendet
gyakorlatilag minden hónapban tárgyaltuk, ennyivel előnyösebb helyzetben vagyunk.
Az előterjesztésből is megállapítható, hogy a bevételek és a kiadások között összesen 34
millió 891 ezer forint volt a különbség. Ez nem tartalmazza az önhibáján kívül hátrányos
helyzetbe került önkormányzatok pályázatán elnyert 86 millió forintot. Ha ezt
hozzászámoljuk, akkor már pozitív az egyenleg.
A reorganizációs terv egyértelműen sikeres volt. Az 50 % feletti teljesítéseknél mindenütt
ésszerű a magyarázat. A televízió esetében a megszűnés és az ehhez kapcsolódó költségek
miatt, a szőcsényi iskolánál az első félévet terhelő kifizetések – amelyek mellé bevétel is
párosult – a strandnál pedig a Tanúsz-szal kötött szerződés miatt volt magasabb a
teljesítés aránya. A többi intézménynél mind a bevétel, mind a kiadás teljesítése 50 %
körüli.
A napirendek között szerepel az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került
önkormányzatok újabb támogatási igényének benyújtása. Azért van lehetőségünk ismét
benyújtani az igényt, mert az első alkalommal vállalt kötelezettségeinknek
maradéktalanul eleget tudtunk tenni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban két kérdés hangzott el, amelyekre dr. Sütő László,
polgármester az alábbi válaszokat adta:
Folyamatos tárgyalások zajlanak az ingatlanértékesítéssel kapcsolatban, a jelenlegi
zárt ülésen is napirendre kerül egy ingatlanértékesítéssel kapcsolatos ügy, amely ingatlan
130-140 millió forintot ér, amennyiben az értékesítés realizálódik. Tárgyalások folynak
vagyoni értékű jogok értékesítését illetően is. A piac jelenleg nem vásárol nagy kedvvel
és nem nagyon vállal kockázatokat sem. Ezért számítanunk kell rá, hogy kevés ingatlant
tudunk értékesíteni. Úgy gondolom, hogy ha az önhibás pályázaton további forráshoz
jutunk, a költségvetés tartható marad.
Az előző évről áthozott tartozásállomány nem nőtt az első félévben. Ha a második
félévben hasonló összeggel tudnánk gazdálkodni, akkor a tartozás összege csökkenne. Az
esetleges ingatlanértékesítések pedig tovább javíthatják a helyzetet.
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Hozzászólás
Kőrösi András, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Csak megerősíteni tudom a polgármester úr által elmondottakat. Valóban látszik az
egyensúly a kimutatásokból. Igaz az is, hogy utólag szemléljük a június 30-i állapotot, de
előre is gondolkodnunk kell. A fő probléma az, hogy a korábbi egyensúlytalanság hatása
még most is érezhető.
A költségvetési vita során kialakult rendszer működőképessége az intézményeknek,
intézményvezetőknek köszönhető.
Aggaszt az ingatlanértékesítés hiányából adódó bevételi forrás hiánya.
A költségvetéssel kapcsolatban egy hasonlat jut eszembe. Polgármester urat egy olyan
felszállás előtti repülőgép pilótájához tudnám hasonlítani, aki azt jelenti a toronynak,
hogy minden rendben és indulhatunk, bár a felszállópálya végén szakadék van. Tehát a
repülőgép elindul, a kérdés csak az, hogy fel tud-e időben szállni. Ha igen, akkor az
utasok semmit nem vesznek észre. De ha „technikai probléma” adódik és a paraméterek
nem teszik lehetővé a felszállást, akkor a szakadék lesz a vége. Ezzel szeretném
érzékeltetni, hogy az utolsó pillanatban fog kiderülni, hogy az év végén minden rendben
lesz-e. Mivel én is ezen a repülőn ülök, engedtessék meg, hogy az aggodalmamat időről
időre hangoztassam.
Remélem, hogy a költségvetés működőképes lesz, de továbbra is kockázatot látok a
teljesíthetőségben. Köszönöm az intézményeknek, amelyek végre tudták hajtani a
programot.
Ahogy az év telik, a lehetőségeink egyre csökkennek. Tudom, hogy most is nyújtunk be
pályázatot, de elképzelhetőnek tartanám, vagy elvárnám, hogy az év vége előtt egy-két
hónappal legyen egyéb alternatíva is a szakadék elkerülésére.
Dr. Ledniczki István, frakcióvezető
Nem az a gond, hogy mi ezen a repülőn vagyunk, inkább az, hogy a város lakossága is.
Az előterjesztést áttekintve nem érezhető a sok egyeztetés, amely az intézmények között
zajlott az egyensúlyi állapot fenntartása érdekében.
Úgy gondolom, hogy nagyobb arányban vagyunk kiszolgáltatva a kormányzati
intézkedéseknek, mint amilyen lehetőségeink lesznek. A külső körülmények nagyobb
mértékben fogják befolyásolni a város életét és a költségvetést, mint amilyen mozgástere
van az önkormányzatnak.
Próbáljunk meg mindig időben reagálni a várható intézkedésekre, és lehetőség szerint a
legkedvezőbb, legoptimálisabb döntést hozni.
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Dr. Sütő László, polgármester összefoglalója
Valóban nehéz a költségvetés egyensúlyának biztosítása. A kereskedelmi bankok jelenleg
nem foglalkoznak az önkormányzatok hitelezésével. Ez addig lesz így, amíg nem látják,
hogy az új önkormányzati törvény szerint hogyan alakulnak majd az önkormányzatok
feladatai. A banknak ez a jelenlegi álláspontja, holott korábban kijelentette, hogy 150
millió forintig hitelezhetőnek érzi az önkormányzatot. Ez az álláspont remélhetőleg meg
fog változni pozitív irányban, ha a bankok látni fogják, hogy az önkormányzatok milyen
feladat- és hatáskörrel fognak rendelkezni.
Az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalban a pénzügyi egyensúly biztosítása
érdekében nagyon sok tárgyalást kell lefolytatni.
Megnyugtatásképpen mondom, hogy emlékszem olyan évekre, amikor a kifutópálya
rövidebb volt. Ha ugyanazzal a géppel haladunk, akkor most nagyobb az esélye a
biztonságos felszállásnak.
Kérem, szavazzunk az előterjesztésre vonatkozóan.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
118/2011. (IX. 8.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.

4. Beszámoló az ütemezett csapadékvíz-elvezető árkok tisztításának állásáról
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Az előterjesztés a korábban felmerült kérdésekre is választ ad. A takarékosság érdekében
többnyire olyan fejlesztések valósulnak meg, amelyeknél a GAMESZ Szervezet a
kivitelező és ahol az engedélyeztetés van folyamatban.
Hamarosan beadásra kerül egy több területet magába foglaló pályázat, a megvalósulás
pedig a következő évre várható.
Hozzászólás
Kőrösi András, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolta.
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Hódos Árpád, képviselő
A bizottsági ülésen nem vettem részt, ezért most szeretném elmondani, a belvárosban
nagy probléma, hogy az Orgona utcából folyó csapadékvíz az egyik házat elöntötte. Az
autóknak is el kellett állniuk erről a helyről, mert befolyt a víz a járművekbe. A
lépcsőházakat sem lehetett megközelíteni. Ez nem az első alkalom volt, kérem az árok és
a környék mielőbbi rendbetételét.
Majer István, képviselő
A témakör – jellegéből adódóan – állandóan napirenden van. Az elmúlt ciklusban a
Gazdasági Bizottság már letette az ütemterv alapjait. A GAMESZ Szervezet nagy
segítséget nyújt a probléma megoldásában. Az ütemtervet folytatni kell, és ha
befejeződött, a feladatokat újra át kell tekinteni. Fontosnak tartom, hogy a GAMESZ
Szervezet a feladatok ellátásához a szükséges forrást megkapja, mert viszonylag kis
költségből egy olyan feladatot valósít meg, amely az egész lakosság komfortérzetét
javítja.
Ha a pályázatok is eredményesek lesznek, akkor pedig még sikeresebb lehet a
csapadékvíz-elvezetés megvalósítása. Köszönet mindenkinek, aki a munkálatokban részt
vesz.
Dr. Sütő László, polgármester
Az előterjesztés az ütemterv már megvalósult részeiről számol be. Úgy gondolom, hogy
ezt a feladatot soha nem lehet igazán befejezni.
Az Orgona utcával kapcsolatos bejelentést kivizsgáljuk. Az idei ütemtervbe nem került
bele, későbbi időszakra soroltuk a megoldás kivitelezését.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
119/2011. (IX. 8.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a csapadékvíz-elvezető árkok
tisztításnak helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.
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5. Az önkormányzati kitüntetésekről szóló 17/2003. (X. 17.) számú rendelet
módosítása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Hozzászólás
Dr. Ledniczki István, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Egy kiegészítést tett a bizottság, kerüljön be a rendeletbe az a rendelkezés, amely a kórház
a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról és díjakról szóló
szabályzatában is szerepel, hogy a város díszpolgárai az ápolási osztály ellátását
térítésmentesen vehetik igénybe.
Hódos Árpád, képviselő
Módosító indítványként javaslom – mivel a vásár idén elmarad és véleményem szerint az
év vállalkozója díjat át kell adnunk –, hogy decemberben, a testületi ülésen kerüljön
átadásra az év vállalkozója kitüntetés. Javaslom, hogy a továbbiakban a többi
kitüntetéssel együtt a tavaszi időszakban kerüljön ez a díj is átadásra.
Dr. Sütő László, polgármester
A jelenlegi rendelkezés nem zárja ki a Hódos képviselő úr által megfogalmazottakat. A
rendeletmódosítás szerint a képviselő-testület dönt a díj odaítélésekor arról, hogy milyen
formában és mikor kívánja átadni azt. Nem vagyok benne biztos, hogy ennek a képviselőtestületi ülés lenne a legmegfelelőbb formája. Lehet, hogy találunk más olyan fontos
rendezvényt, amely ünnepélyesebbé tenné az átadást. Javaslom, hogy maradjuk a
rendeletmódosítás jelenlegi formájánál.
A decemberi testületi ülésen a díjtételekről szóló rendeletek módosításai lesznek
napirenden, nem biztos, hogy ez a legünnepélyesebb alkalom.
A jelenlegi megfogalmazás az év bármelyik napján lehetővé teszi az átadást. Egyetértek
azzal, hogy 2012-től a többi díjjal együtt adjuk át az év vállalkozása kitüntetést.
Hódos Árpád, képviselő
Elfogadom polgármester úr indokolását, de mindenképpen fontosnak tartom, hogy a díj az
idei évben is átadásra kerüljön.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben a testület így dönt, nincs akadálya.
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Dr. Ledniczki István, frakcióvezető
Egyetértek a jelenlegi módosításokkal. Javaslom, hogy a képviselő-testület vegye tervbe a
kitüntetésekről szóló rendelet teljes átdolgozását.
A díjazottak közvetlen anyagi elismerése, száma, a díjazás ismétlődésének gyakorisága, a
díjakhoz kapcsolódó egyéb elismerések tekintetében a bővítés, változtatás lehetőségét
nem tartom kizártnak.
Lehet, hogy nem fogunk változtatni a rendeleten, de mindenképpen érdemes áttekinteni.
Dr. Sütő László, polgármester
Javaslom, hogy a következő félévre vonatkozó munkaterv összeállításánál kerüljön be a
napirendi javaslatok közé – képviselői indítványként – a rendelet felülvizsgálata.
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Véleményem szerint szerencsés lett volna határozatban dönteni a vállalkozói díj idei
átadásáról, tekintettel arra, hogy kevés idő áll rendelkezésünkre.
Egyetértek azzal is, hogy a rendeletet ne érintse ez a kérdés. Akár a napirendi pontok
megtárgyalását követően is beszélhetünk erről.
Dr. Sütő László, polgármester
Áthidaló megoldásként javaslom, hogy döntsünk most arról, hogy a testület az októberi
ülés napirendjére tűzi az év vállalkozója díj odaítélésének kérdését. Az átadás
időpontjáról is dönteni tudunk majd. Kérek minden testületi tagot, hogy az erre vonatkozó
javaslatát tegye meg.
Aki egyetért azzal, hogy a napirend az októberi zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra,
kérem, szavazzon.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
120/2011. (IX. 8.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az év
vállalkozója kitüntetés odaítéléséről szóló napirend a 2011. október 20-án tartandó zárt
ülésen kerül megtárgyalásra.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: 2011. október 20.
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Dr. Sütő László, polgármester
Kérem, fogadjuk el a rendelettervezetet.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta az
önkormányzati kitüntetésekről szóló 17/2003. (X. 17.) számú rendeletet módosító
30/2011. (IX. 9.) számú rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 17/2011. (III. 9.) számú rendelet
módosítása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A módosítás két tényezőből áll. A módosítás egyrészt a szakképző iskolák
összevonásából adódik, másrészt az önhibás pályázatból nyert összeg került beépítésre.
Ezeken kívül még állami támogatások érkeztek, amelyek a rendeletben szintén
feltüntetésre kerültek.
Kőrösi András, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta az
Önkormányzat költségvetéséről szóló 17/2011. (III. 9.) számú rendeletet módosító
31/2011. (IX. 9.) számú rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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7. A Marcali Városi Helytörténeti Múzeum igazgatói pályázatának megtárgyalása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Javaslom, hogy Kis-Dörnyei László helyett Markhard József legyen a beérkezett
pályázatokat előzetesen véleményező szakmai-szakértői bizottság tagja, mivel
alpolgármester nem lehet ilyen bizottságban tag.
Az előterjesztést az Oktatási és Közművelődési Bizottság tárgyalta. Még Kis-Dörnyei
László volt a bizottság elnöke a napirend tárgyalásakor, ezért felkérem, hogy tájékoztassa
a testületet.
Hozzászólás
Kis-Dörnyei László, alpolgármester
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Aki egyetért az előterjesztéssel, a szóbeli kiegészítéssel, a meghirdetéssel és annak a
gyorsított formájával, kérem, szavazzon.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
121/2011. (IX. 8.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Városi Helytörténeti
Múzeum – magasabb vezetői beosztásnak minősülő – igazgatói álláshelyére készített
pályázati felhívást a tájékoztatóhoz mellékelt formában elfogadja, és egyetért a
pályázatokat előzetesen véleményező szakmai-szakértői bizottság összetételével az
alábbiak szerint:
- Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző (a bizottság elnöke),
- Székely Jenőné, közalkalmazotti képviselő,
- Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának képviselője,
- Markhard József, az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöke,
- Nagy Ágnes, közművelődési referens.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint
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8. A Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatói pályázatának megtárgyalása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Módosító indítványként ismét javaslom, hogy Kis-Dörnyei László helyett Markhard
József legyen a beérkezett pályázatokat előzetesen véleményező szakmai-szakértői
bizottság tagja.
Hozzászólás
Kis-Dörnyei László, alpolgármester
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk, a módosító indítványra is
tekintettel.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
122/2011. (IX. 8.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berzsenyi Dániel Városi
Könyvtár – magasabb vezetői beosztásnak minősülő – igazgatói álláshelyére készített
pályázati felhívást a tájékoztatóhoz mellékelt formában elfogadja, és egyetért a
pályázatokat előzetesen véleményező szakmai-szakértői bizottság összetételével az
alábbiak szerint:
- Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző (a bizottság elnöke),
- Fábiánné Németh Magdolna, közalkalmazotti képviselő,
- Somogy Megyei Könyvtár képviselője,
- Markhard József, az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöke,
- Nagy Ágnes, közművelődési referens
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint
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9. Marcali Város jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről szóló
2/1998. (I. 27.) számú rendelet módosítása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A módosítások technikai jellegűek, továbbá a felhasználásra vonatkozóan tartalmaz új
elemeket.
Hozzászólás
Dr. Ledniczki István, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság a módosítást egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta Marcali
Város jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről szóló 2/1998. (I. 27.)
számú rendeletet módosító 32/2011. (IX. 9.) számú rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

10. A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003.
(VI. 20.) számú rendelet módosítása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Hozzászólás
Dr. Ledniczki István, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottsági ülésen elhangzottakat az eldöntendő kérdések mentén kívánom ismertetni.
Az 1., 2., 3. és 6. §-ban szereplő módosításokat a bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolta.
A 4. §-nál többségi döntéssel, az 5. §-nál egyhangúlag az „a” változatot javasolta, ennek
megfelelően pedig a 7. §-nál is az „a” változatot javasolta elfogadásra.
Külön megszavaztuk, hogy a lakásfenntartási támogatás felső határa 5000 forint legyen az
eddigi 8000 forint helyett.
A teljes módosítást egyhangúlag javasolta elfogadásra a bizottság.
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Dr. Dénes Zsolt, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
A kormányzati döntések következtében a normatív támogatások több embert fognak
érinteni. Ugyanígy lehet a helyi normatív szabályozás esetében is. Az
önkormányzatoknak lehetősége van a központi normatívától eltérő támogatás nyújtására,
amelyek a lakosságra nézve még kedvezőbbek. A módosítás lényegében erről szól.
Ha nagyon sok embernek tudunk segíteni, vagy kénytelenek leszünk segíteni, akkor az
összeg végessége miatt az önkormányzat teherbíró képességén is gondolkodnunk kell.
Nem számítható ki pontosan, hogy milyen mennyiségben fognak jelentkezni az igények.
Ezért óvatos az önkormányzat, így a jogosultak körének kiterjesztése mellett a támogatás
maximális összege csökkentésre került.
Dr. Sütő László, polgármester
Van-e kérdés? Hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, először az alternatívákra
vonatkozóan szavazzunk.
Aki a 4. § esetében az „a” változatot támogatja, kérem, szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a
javaslatot.
Aki a 6. § esetében az „a” változatot támogatja, kérem, szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a
javaslatot.
Aki a mellékletnél a fentieknek megfelelően az „a” változatot támogatja, kérem,
szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a
javaslatot.
Kérem, most szavazzunk a teljes rendelettervezetre vonatkozóan.
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 33/2011. (IX. 9.) számú rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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11. A Szivárvány Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Hozzászólás
Dr. Ledniczki István, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadásra ajánlja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
123/2011. (IX. 8.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Közalapítvány
alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, az egységes
szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratot az előterjesztéshez mellékelt formában és
tartalommal jóváhagyja; egyúttal felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a változás
bírósági átvezetése iránt.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal

12. A Marcali Város Óvodáiért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Hozzászólás
Dr. Ledniczki István, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadásra ajánlja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
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A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
124/2011. (IX. 8.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Város Óvodáiért
Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, az
egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratot az előterjesztéshez mellékelt
formában és tartalommal jóváhagyja; egyúttal felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a
változás bírósági átvezetése iránt.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal

13. A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Somogysámson, Somogyzsitfa és Csákány község csatlakozni kíván a jelzőrendszerhez,
tehát az ellátás ezekre a településekre is kiterjedne.
Hozzászólás
Dr. Ledniczki István, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
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A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
125/2011. (IX. 8.) számú képviselő-testületi határozat
A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú
Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta; a
módosításokat, illetve az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást az
előterjesztés szerinti tartalommal és formában elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, illetve a jegyzőt, hogy a határozatról a
Társulási Tanácsot értesítsék, valamint a módosított társulási megállapodást írják alá.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Bödőné Dr. Molnár Irén, jegyző
Határidő: azonnal

14. A Hatósági Igazgatási Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A módosítás oka, hogy Tapsony község ki kíván lépni a rendszerből. A másik ok, hogy az
önkormányzat a továbbiakban nem kívánja ellátni a pénzügyi végrehajtással kapcsolatos
teendőket.
Hozzászólás
Dr. Ledniczki István, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Javaslom a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy a folyamatban lévő ügyeket január
1-től az érintett önkormányzatok polgármesteri hivatalainak adjuk át. Korábban a
birtokháborítási eljárási ügyeknek a felmondásakor voltak problémáink. Nem tisztáztuk,
hogy a folyamatban lévő ügyekre már nem volt hatáskörünk és az ügyek többsége nem
intéződik el 30 napon belül, ezért javaslom, hogy ezeknek az ügyeknek az átadását is
tartalmazza a határozati javaslat.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
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A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
126/2011. (IX. 8.) számú képviselő-testületi határozat
1.) Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint megbízott önkormányzat a
Társulási Megállapodás II.1. pontjában rögzített pénzügyi végrehajtás feladatának
ellátását 2012. január 1-től nem vállalja, a Hatósági-Igazgatási Társulás e
feladatainak ellátásából 2011. december 31. napjával kilép. A folyamatban lévő
ügyeket az illetékes jegyzőnek a feladatellátás megszűnését követően át kell adni.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntést közölje a társult
településekkel.
Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén, jegyző
Határidő: értelem szerint
2.) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hatósági-Igazgatási
Társulás egységes szerkezetbe foglalt módosított Társulási megállapodását az
előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Felkéri egyúttal a jegyzőt, hogy a módosított megállapodást küldje meg a tag
önkormányzatoknak, annak képviselő-testülete elé terjesztése céljából.
Felelős: polgármester illetve jegyző
Határidő: értelem szerint

15. Választókerületi alap felhasználása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A választókerületi alapot elbíráló bizottság ülésén felmerült, hogy a Széchenyi utca 25.
számú ingatlan keleti oldalánál a parkolót többletköltségekkel lehetne csak megépíteni.
Ezért javaslom, hogy a 23. számú ingatlan nyugati oldalán épüljön meg a parkoló, mert ez
gyakorlatilag ugyanazt jelenti. A keleti oldalnál el kellene bontani egy kőkerítést, így
viszont az alapból egy jó minőségű, aszfaltozott parkoló épülhet.
A gazdasági bizottság az előterjesztést támogatta.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
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A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
127/2011. (IX. 8.) 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:
A Képviselő-testület Kőrösi András képviselő javaslatára a 3. számú választókerületben a
Széchenyi u. 23. szám alatti társasház nyugati részén 5 db személygépkocsi parkoló
építésére bruttó 511.276 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. szeptember 15.

16. A Széchenyi utcai szakrendelő kezelői jogának átvétele
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A kórház már teljesen kiköltözött a szakrendelő épületéből, ezért a GAMESZ Szervezet
venné a kezelésébe, amíg az épületről nem hozunk végleges döntést. Az októberi ülésre
fog elkészülni az előterjesztés ezzel kapcsolatban. A gazdasági bizottság támogatta az
előterjesztést.
Hozzászólás
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Tudomásom szerint a bizottsági ülésre írásos előterjesztés nem készült. Az
információhiány miatt több jelzést is kaptam, ezekről szeretnék most beszélni.
A kezelői jog átkerül egyik intézménytől a másikhoz, mondhatjuk, hogy semmi nem
történt. Véleményem szerint ez nem így van, mert a kórház a saját normatívájából
gazdálkodik, míg a GAMESZ Szervezet az önkormányzat által biztosított összegből. A
kezelői jog átvétele a GAMESZ Szervezet költségvetését fogja terhelni, az épület és
környezetének ellátása, télen az útburkolat tisztán tartása költségekkel jár. Úgy gondolom,
hogy elő kellene teremteni ezt az összeget.
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Az átadás során nem került felmérésre, hogy az épület használata mennyibe kerül, mivel a
jelenlegi bérlők nem fizetik ki a teljes rezsiköltséget.
Az intézményvezetők megnyugtatása végett is fontosnak tartom, hogy az átadás során
legyen pontos helyiségleltár, legyenek meg a kulcsok. Tisztázni kellene, hogy a
kórháznak van-e rezsitartozása, mert nem lenne jó, ha a tartozás megtérítése a GAMESZ
Szervezetre hárulna.
Véleményem szerint az átadás technikai részének zökkenőmentesnek és mindkét
intézmény számára elfogadhatónak kell lennie.
Dr. Sütő László, polgármester
Úgy gondolom, hogy az átadásnak a legkorrektebbnek és a leggyorsabbnak kell lennie a
két intézmény között, a GAMESZ Szervezet költségvetésében pedig szerepeltetni kell a
felmerülő költségeket.
Bizottsági üléseken már jeleztem, hogy több hasonló típusú ingatlanügyet szeretnék a
testület elé terjeszteni. Az új önkormányzati törvény számunkra kedvezőtlen gazdasági
hatásait a lehető legjobban ki kellene küszöbölnünk.
Októberben a szakrendelővel kapcsolatban új előterjesztést kívánok a bizottságok, majd a
testület elé terjeszteni, mivel nem előnyös, hogy az épületnek gyakorlatilag csak a
harmada kihasznált.
Amennyiben további hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
128/2011. (IX. 8.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát
képező Marcali, Széchenyi utca 17-21. szám alatti (helyrajzi szám 1603.) szakrendelő
épületet a hozzá tartozó földterülettel – a külön rendeletben megállapított egyes bérbeadói
jogok gyakorlása céljából – átadja a Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ
Szervezetének kezelésébe 2011. október 1. hatállyal.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint
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17. A Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
alapító okiratának módosítása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Hozzászólás
Kis-Dörnyei László, alpolgármester
Az Oktatási és Közművelődési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag
elfogadásra javasolta.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
129/2011. (IX. 8.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berzsenyi Dániel Gimnázium,
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának módosító okiratáról szóló
előterjesztést megtárgyalta, az alapító okiratot és a módosító okiratot jelen
előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint

18. A Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskola alapító okiratának módosítása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Hozzászólás
Kis-Dörnyei László, alpolgármester
Az Oktatási és Közművelődési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag
elfogadásra javasolta.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
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A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
130/2011. (IX. 8.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Városi Önkormányzat
Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája alapító okiratának módosító
okiratáról szóló előterjesztést megtárgyalta, az alapító okiratot és a módosító okiratot
jelen előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint

19. Tájékoztató a Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény alapító okiratának módosításáról
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Hozzászólás
Kis-Dörnyei László, alpolgármester
Az Oktatási és Közművelődési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag
elfogadásra javasolta.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
131/2011. (IX. 8.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Óvoda, Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosító okiratáról szóló
előterjesztést megtárgyalta, az alapító okiratot és a módosító okiratot jelen
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint
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20. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására
vonatkozó támogatási igény benyújtása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester
A költségvetés kapcsán már jeleztem, hogy pályázni kíván az önkormányzat. A beadás
határideje szeptember 12. napja.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
132/2011. (IX. 8.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta.
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6.
számú melléklet 2. pontja alapján ismételten támogatási igényt nyújt be az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
A támogatás igényléséhez a következő nyilatkozatot teszi:
I.
Az önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1.000 fő feletti, 12.027 fő
II.
Marcali Város Önkormányzata döntött a helyi adó bevezetéséről és 2011. évben
ilyen jogcímen 445.600 e Ft bevételt tervez.
III.
Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési rendeletét 416.312 e Ft
összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg
az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát
V.
Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
kötelezett, az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: 2011. szeptember 10.
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21. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
6. ponthoz
Aláírásra került a Magyar Fejlesztési Bankkal a szállodára vonatkozó hitelszerződés.
Jelenleg zajlik a biztosítékokkal kapcsolatos iratok beszerzése, amelyet a kivitelezőnek
illetve a tulajdonostársnak kell biztosítania a tényleges folyósításhoz.
7. ponthoz
Több alkalommal tárgyaltam a sportegyesületek vezetőivel, majd a cégek képviselőivel,
arról, hogy az új finanszírozás szerint – amely alapján az adóból finanszírozhatók
bizonyos sporttevékenységek – ki milyen mértékben tud ebben részt venni. Az első
körben több szerződés aláírásra került. Eddig 10 millió forint feletti összeg várható a
sportegyesületekhez. Tekinthetjük az ideit próbaévnek, és ha sikeres lesz, jövőre nagyobb
összeget lehet majd sportra fordítani.
22. ponthoz
Hegmanné Nemes Sára államtitkár asszonnyal PPP tanuszoda projekt lezárási formáiról
tárgyaltunk. A jegyző asszony és dr. Balogh Tamás által kidolgozott anyag tekinthető
országos szinten követendőnek. A kormány valószínűleg ezt fogja elfogadni. A PPP
projektek állami tulajdonba kerülnek, ezt követően pedig a Nemzeti Vagyonkezelő
eldönti, hogy az önkormányzatoknak ingyenes használatba, vagy tulajdonba adja. A
projektet lezárják a befektetővel, az üzemeltetés pedig az önkormányzat feladata lesz.
Tudomásom szerint a befektetővel már lezárták a tárgyalást. Már csak a háromoldalú
szerződés megkötése van hátra. Úgy gondolom, hogy január 1-től fog átkerülni az
üzemeltetés az önkormányzathoz.
24. ponthoz
A Dalkiával folytatott tárgyalásról zárt ülésen szándékozom tájékoztatást adni.
25. ponthoz
A költségvetés kapcsán jeleztem, hogy a Kereskedelmi és Hitelbank önkormányzati
üzletága részéről a hitelezés addig nem kezdődik meg, amíg az új önkormányzati törvény
meg nem jelenik.
Amennyiben további kérdés nincs, kérem, fogadjuk el a tájékoztatót.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a két
testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről szóló tájékoztatót.
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22. Interpellációk, bejelentések
Kőrösi András, képviselő
Lakossági bejelentésre kértem szót, de magam is tapasztaltam az Európa Park
közvilágításával kapcsolatos problémákat. A sétány melletti kandeláberek közel fele nem
ég. Kérem a szükséges intézkedés megtételét.
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Szintén lakossági megkeresést szeretnék tolmácsolni. Az előző testületi ülésen már
felvetettem, hogy megnövekedett a kamionforgalom a Széchenyi utcában és az ott lakók
ezt nehezményezik. A lakók újabb kérdést intéztek felém ezzel kapcsolatban. A kérdésük,
lehetséges-e, hogy vörösiszapot hordanak ezek a kamionok a Saubermacher telepére.
Horvátkúton, ahogy beérünk a faluba, a buszmegállót használók átkelése az úton nem
biztonságos. Egyszer már javasoltam, hogy tegyünk valamit az ügy érdekében. Kérem a
bejelentésemet interpellációnak tekinteni.
Markhard József, képviselő
Korábban voltunk a gombai temetőben helyszíni bejáráson, sok ígéretet kaptunk arra
vonatkozóan, hogy az öntözővíz rendszer felújításra kerül, illetve, hogy a kapu elkészül.
Több olyan ígéret volt ezeken kívül, amelyek még nem valósultak meg. Kérem, hogy a
szükséges intézkedéseket a lehető leggyorsabban tegyük meg.
Továbbra is úgy gondolom, hogy jó lenne, ha a térfigyelő kamerarendszer a temetők
irányába bővülne.
Ha Gomba felől közelítjük meg a várost, van egy buszváró, amelyet rendszeresen
rongálnak. Próbáljunk erre olyan megoldást találni, hogy hosszú távon el tudja látni a
váró a funkcióját.
Hódos Árpád, képviselő
Körülbelül két hónapja jeleztem, hogy az Európa Parkban rossz állapotban vannak a
szökőkutak. Fontos lenne, ha a tél beállta előtt megnyugtató megoldást találnánk a
problémára.
Dr. Ledniczki István, frakcióvezető
A szociális rendelet módosításánál szándékosan paragrafusokról beszéltem. Ezt
frakcióvezető úr kibővítette, majd polgármester úr is elmondott néhány információt.
Meggyőződésem, hogy a lakosság nagy részét közvetlenül érinti ez a módosítás.
Tudom, hogy a tájékoztatásra vannak módszerek, de fontosnak tartom, hogy a pozitív
értelemben érintett személyekhez és minden más érintetthez mindenképpen jusson el az
információ. Sok ember az információhiány miatt nem él bizonyos kedvező
lehetőségekkel.
Szeretném, ha akár a televízió nyilvánosságát használva, illetve jegyző asszony
tájékoztatása által megismerné a lakosság a lehetőségeit.
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- A közvilágítással kapcsolatos problémát jelezni fogjuk az üzemeltető felé. Kérem,
hogy ezeket a problémákat soron kívül is jelezzék.
- A Széchenyi utcai forgalmat nem nagyon tudjuk korlátozni, mert ez egy országos út,
nem a városé. Jövőre elkészül az útfelújítás, így pedig már várhatóan kisebb lesz a
zajhatás.
- Nem merült fel, hogy vörösiszapot szállítsanak a Saubermacherhez.
- A horvátkúti buszmegállónál lehet táblákat kihelyezni, ezt egyeztetnünk kell a
közútkezelővel, de kicsi az esélye, hogy ettől lassabban közlekednének az autósok. Most
is 50 km/h-val kellene haladniuk.
- A gombai temetőnél már megrendeltük a vízellátással kapcsolatos berendezést.
Egyetértek a térfigyelő rendszer bővítésével, amint lesz ilyen pályázat, részt fogunk venni
rajta. A rongálók sajnos mindenhol problémát okoznak, maximum a térfigyelő kamera
konkrét helyre irányítása tudná visszatartani őket.
- A szökőkutakkal kapcsolatos problémát jegyző asszony felé is jelezték, megtette a
szükséges intézkedéseket.
- Egyetértek azzal, hogy jegyző asszony a televízió nyilvánosságát és a város honlapját
felhasználva tájékoztassa a lakosságot.

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

K.m.f.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző
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