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Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 16-án 

tartandó üléséről. 

 

Jelen vannak: Dr. Sütő László polgármester 

 Kis-Dörnyei László alpolgármester (3. napirend közben) 

 Dr. Dénes Zsolt 

 Hódos Árpád 

 Kőrösi András 

 Majer István 

 Hosszú András 

 Kissné Molnár Ágnes 

 Buna Péter Tamás 

 Markhard József képviselő-testületi tagok 

Bejelentéssel 

távol van: 

 

Dr. Ledniczki István képviselő-testületi tag 

Meghívottak: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

 Dr. Trombitásné dr. Domján Bernadett, aljegyző 

 Pápainé dr. Káplár Orsolya, igazgatási irodavezető 

 Zajcsuk Lajos, pénzügyi irodavezető 

 Horváth Rita, műszaki és városüzemeltetési irodavezető helyettes 

 Tóthné Nagy Ágnes, közművelődési referens 

 Szaka Zsolt, a GAMESZ Szervezet vezetője 

 Dr. Balassa Gabriella, városi rendőrkapitány 

 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 ülésen 18 napirendi pontot tárgyalnánk. A napirendi pontok elfogadása előtt 

tájékoztatom a testületet, hogy várhatóan február 28-án 14 órára rendkívüli testületi ülést 

kell összehívnom, tekintettel arra, hogy az államháztartási törvény értelmezésével 

kapcsolatban tegnap kaptunk egy tájékoztatót, amely alapján az intézményeknél és a 

hivatalnál külön kell választani bizonyos tevékenységeket, és ezeket az alapító 

okiratokban is rögzíteni kell. Az államkincstár a módosításokat csak testület által hozott 

határozattal fogadja el. 

A napirendekre vonatkozóan van-e javaslat? Amennyiben nincs, kérem, fogadjuk el a 

napirendeket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a 

napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot. 



3580/2/2011. 

 2 

 

Ezt követően a Képviselő-testület a következő napirendeket tárgyalja: 

 

 

1. Képviselő-testületi tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítése 

2. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 

3. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megvitatása és megállapítása 

4. Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről 

5. A választókerületi alapról szóló 9/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása 

6. A Kulturális Központ alapító okiratának módosítása 

7. A Tűzvédelem Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

8. Tájékoztató az óvodai beíratásokról és az első osztályos tanulók 2012/2013-as tanévi 

beiskolázásának ütemezéséről 

9. A Mecsek-Dráva hulladéklerakó projekt Marcali hulladéklerakó rekultivációjával 

kapcsolatos többletfeladatok ismertetése 

10. A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI. 

20.) önkormányzati rendelet módosítása 

11. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2003. (X. 17.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

12. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 

12/2004. (IV. 23.) számú önkormányzati rendelet módosítása 

13. A helyi önkormányzati vagyon vizsgálata 

14. A Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–

2013 harmadik pályázati felhívása 

15. A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati 

Társulás társulási megállapodásának módosítása 

16. Az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

17. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről 

18. A Bize – Marcali – Kéthely – Balatonújlaki leágazó között kerékpárút építés tárgyú 

pályázat projekt menedzsment szervezetének kijelölése 

19. Bejelentések 
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1. Képviselő-testületi tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítése 

 

Előadó: Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

 

Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjának szóbeli kiegészítése 

Minden képviselő köteles a vonatkozó törvények szerint minden naptári évben január 1. 

napját követő 30 napon belül vagyonnyilatkozatot tenni. A vagyonnyilatkozathoz csatolni 

kell a képviselővel közös háztartásban élők vagyonnyilatkozatát is. Ennek hiánya esetén a 

képviselő a jogait nem gyakorolhatja. 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság két tagja ellenőrizte a vagyonnyilatkozatokat és 

megállapította, hogy minden képviselő eleget tett a vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettségének. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

18/2012. (II. 16.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a képviselők 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló előterjesztést. A tájékoztatót – amely 

szerint a képviselő-testület minden tagja a törvényi előírásoknak megfelelően eleget tett 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

 

 

2. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

Az előterjesztés a tényeket tartalmazza, minden szám átvezetésre került, amelyet 2011. 

december 31-én ismertünk és természetesen nem tartalmazza azokat a fejlesztéseket, 

amelyek nem valósultak meg. 
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Hozzászólás 

 

Dr. Dénes Zsolt a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A bizottságban vita nem volt. A 9.a. mellékletben 312 milliós működési hiánnyal 

terveztük a tavalyi évet és a táblázat szerint 103 millió forint működési többlettel zártuk. 

Ez mindenképpen dicséretes, még ha bizonyára adminisztratív oka is van. 

A megtakarítások és a kormányzati támogatás tette lehetővé, hogy a működési hiányt meg 

tudtuk fordítani. 

A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, fogadjuk el a rendeletmódosítást. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta az 

Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 17/2011. (III. 09.) önkormányzati 

rendeletet módosító 4/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

3. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megvitatása és megállapítása 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

Ahhoz, hogy egy év költségvetése elkészülhessen, vissza kell tekintenünk az alapokra. 

Egy évvel ezelőtt sok vita és egyeztetés árán, a közös célt szem előtt tartva – hogy egy 

működőképes és teljesíthető költségvetést hozzunk létre – létrehoztunk egy olyan 

költségvetést, amely sok megszorítást tartalmazott, és jelentős mértékben növelte a 

lakosság terheit. 

A döntések eredményeképpen egy elfogadható költségvetést készítettünk el, amely 354 

millió forintos hiánnyal és 320 millió forintos ingatlanbevétellel számolt. Év közben 

egyértelművé vált, hogy az ingatlanbevétel a várt összeg alatt fog maradni. 

Az is hamar világossá vált, hogy a bankokban igazi hitelezési szándék nincs. Ezért is volt 

segítségünkre a három önhikis pályázat, amelynek keretében 260 millió forint 

támogatáshoz jutottunk. A pályázatok év végére tették lehetővé, hogy az intézményeinket 

gyakorlatilag 100 %-ban tudtuk finanszírozni. Ez azt is jelenti, hogy az intézményeink a 

szállítói tartozásaik döntő többségét is ki tudták fizetni. 

Ugyanez igaz a városi költségvetésre is. Az elmúlt évben minden hónapban folyamatosan 

elemeztük azt a tartozási állományt, amellyel a város a szállítóinak tartozott. Ebből 

kiderült, hogy 2011 végére, vagyis inkább 2012. első hetére a szállítói tartozás jelentősen 
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csökkent, 100 millió forint alá került, így a 2012. évi költségvetés stabilabb alapokról tud 

indulni. 

Minden olyan adósságát fel kívánja számolni a város, amelyek a 2013. évet terhelnék. A 

szakképzési alap támogatásokat egy év késéssel kellene finanszírozni. Mivel a szakképzés 

vagy a megyéhez, vagy országos szervezethez kerül, ezért ebben az évben el kell 

számolnunk a szakképzési alappal és át kell utalnunk a teljes összeget a szakképzéssel 

érintett intézményeinknek. Ugyanígy jelentős összeget görgetünk magunk előtt, amely a 

normatíva lehívásokból származik, mivel az intézmények többet igényeltek a tényleges 

teljesítésnél. Vannak olyan normatívák, amelyeket nem lehet előre megtervezni, mert a 

bölcsődei vagy az óvodai normatíva úgy működik, hogy az igénybevett napok után fizetik 

ki. Ezzel pedig nem lehet kalkulálni, mert közben a gyerekek betegek is lehetnek. Mivel 

új rend lesz a pénzügyi elszámolásban, ezt az összeget is rendeznünk kell. 

A pályázati előlegekkel is el kell számolnunk, mert az új számítási szisztéma szerint hitelt 

tervezni már nem, vagy csak kivételes esetben lehet. 

Ezek azok az elvek, amelyek meghatározzák a költségvetés egyik részét. A másik része, 

amelyről már röviden szóltam a bevezetőben, hogy mindent ott tervezünk, ahol a költség 

ténylegesen megjelenik. Ezt azért tesszük, mert ha az intézményeink átkerülnek más 

fenntartásba, akkor az átvevők így látni fogják, hogy mekkora költség van az intézmények 

mellé rendelve. Így 106 millió forint kerül ki az önkormányzat költségvetéséből, amely 

átkerül az intézmények költségvetésébe. Ezek közé tartozik a sportcsarnok és az uszoda 

használata, a fűtésszámlák, a biztosítás. 

Fájó pontunk, hogy 118 millió forinttal kisebb támogatásból kell gazdálkodnunk, az előző 

évihez hasonló költségvetési kiadások mellett. A kiadási oldalon továbbra is számolunk 

354 millió forint hitelfelvétellel. A központi finanszírozásban és az önkormányzat 

feladatellátásában nem volt változás, tehát legalább ugyanolyan támogatást kell kapnunk, 

mint tavaly. Tavalyhoz képest a pozícióink rosszabbak lettek, mert kevesebb pénzt 

kapunk, másrészt pedig számolnunk kell az inflációval és az áfa 2%-os többletével. Ezért 

gondoljuk, hogy joggal pályázhatunk idén 260-300 millió forint közötti állami 

támogatásra. Ingatlanértékesítés esetében 220 millió forinttal számolunk, amely 100 

millió forinttal kevesebb, mint az előző évben. Ennek a 220 millió forintnak lényegesen 

reálisabbak ma az esélyei, hiszen a képviselő-testület tagjai tudják, hogy idén március 

végéig érvényben van egy előszerződésünk egy értékesebb ingatlan értékesítésére. 

Úgy gondolom, hogy ha ezek a bevételek megvalósulnak, az önkormányzatnak kezelhető 

költségvetése lesz, olyan szállítói tartozás állománnyal, amellyel stabil költségvetést lehet 

alkotni a 2013. évre vonatkozóan. Még nem tudjuk, hogy 2013-tól milyen lesz a 

finanszírozás, és milyen támogatást kapunk, ezért kell felkészülnünk, hogy stabilan várjuk 

a következő évet. Ezért is kértem a gazdasági bizottsági ülésen, hogy a költségvetési 

tervezetben szerepeltetett fejlesztéseken kívül csak olyan fejlesztésekről gondolkodjunk 

év közben is, amelyek mellé külső forrást tudunk rendelni, tehát részben pályázatok útján 

meg tudjuk őket valósítani. 
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Több alkalommal tárgyaltunk intézményvezetőkkel, a tervezetet lakossági fórumokon 

ismertettük, továbbá frakcióvezetőkkel szűk körű egyeztetéseink voltak. Az előterjesztést 

a pénzügyi bizottság is tárgyalta, az ülés jegyzőkönyvi kivonatát csatoltuk az 

előterjesztéshez, hogy minden képviselő-testületi tag megtekinthesse. 

Ennyit kívánok röviden elmondani a költségvetésről, annak előkészületeiről. 

 

 

Hozzászólás 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Polgármester úr összefoglalta a költségvetési rendelet lényegét. A tavalyi mércéhez 

képest lényegében vita nélkül fogadta el a bizottság a rendeletet. Mégis másfél órát 

beszélgettünk az idei költségvetésről, de nem olyan nagyságrendű módosító javaslatok 

kerültek megtárgyalásra, mint a 2011. évben. 

A bizottság is egyetértett abban, hogy az idei év költségvetése a stabilitás 

megteremtésének alapja. 

Levezető elnökként a jövőre, az útkeresésre helyeztem hangsúlyt. Konszenzus van 

közöttünk a kivezető utat illetően, tehát, hogy az idegenforgalom és a turisztika irányába 

érdemes fordulni. A gyakorlati lépések viszont elmaradtak. Sajnos ez a költségvetés sem 

tud olyan nagyságrendben foglalkozni ezzel a kérdéssel, mint amennyire kívánatos lenne. 

A bizottság előtt módosító indítványok hangzottak el részemről, a Turisztikai Egyesület 

költségvetését 2,2 millió forintról javasoltam 5 millió forintra emelni. A bizottság az 

indítványt egyhangúan elfogadta. 

A múzeum digitalizálási programjára tekintettel javasoltam 500 ezer forinttal emelni a 

költségvetésüket. A pályázat egymillió forintról szól, de 50 %-os önerőt igényel, ezért a 

költségvetésben egymillió szerepel. A javaslatot szintén támogatta a bizottság. 

Az előző évi finanszírozási problémák miatt a részönkormányzatok a rendelkezésükre álló 

összeg egy részét nem tudták felhasználni. Ezen összegek néhány százezer forintot 

tesznek ki részönkormányzatonként. Szeretném a hangsúlyt a prioritásokra fektetni – 

tehát a részönkormányzatok finanszírozására is –, hogy ne menjen a kötelezően ellátandó 

feladatok rovására az önként vállalt feladatok finanszírozása. Okulva abból, hogy a 

felhasználás akadozott, egy ütemezést fogadunk el a keret felhasználására. A javaslatban 

három ütemezett dátum szerepel. Amelyik képviselő március 30-ig igénybe kívánja venni 

az áthozott összeget, az megteheti eddig az időpontig. Ezen kívül a június 30. és az 

október 30. szerepel még az ütemezésben a városrészi pénzek felhasználására. A bizottság 

ezt a javaslatot is támogatta. 

A bizottság az elhangzott módosításokkal együtt egyhangúlag elfogadásra javasolta a 

testületnek a költségvetési rendeletet. 
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Kőrösi András, képviselő 

Végignéztem az elmúlt évek költségvetéseit, a végrehajtást illetően mindig feszített 

költségvetésekről beszéltünk. Különösen az elmúlt év volt ilyen, de az idei év sem lesz 

más. Idén kevesebb hitellel és szállítói tartozással indulunk, de az alulfinanszírozottság 

tendenciája tovább folytatódik, 110 millió forinttal kevesebb lesz a támogatás, valamint 

az infláció és az ÁFA mértékének változása sincs kompenzálva. 

A pénzügyi bizottsági ülésen is elhangzott, hogy az előttünk görgetett problémákat, mint 

például az intézményi normatíva-többlet visszafizetési kötelezettséget is meg szeretnénk 

oldani. Különös jelentőséget ad az évnek, hogy az elmúlt év takarékossági intézkedései az 

idei évben teljes hatásukban érvényesülnek. Az intézkedések pedig minden intézményt és 

a lakosságot is érintik. 

Polgármester úr is említette, hogy átalakulóban van az önkormányzati rendszer, új 

törvények kerülnek bevezetésre. Úgy gondolom, hogy ez nagyon komoly adminisztratív 

terhet ró a Polgármesteri Hivatalra is. 

A lakossági fórumon elmondtam, hogy bár lesznek komolyabb fejlesztések, az idei évet a 

legnagyobb jóindulattal sem lehet a fejlesztések, beruházások, felújítások évének 

tekinteni. 

Amennyiben kiírásra kerül a TEUT pályázat, megvalósulhat a Berzsenyi utca felújítása. A 

Móra Ferenc utca és az ezzel kapcsolatos parkoló és a csapadékvíz elvezetés szintén régi 

probléma, remélhetőleg ez is megoldódik az idei évben. Bizottsági ülést és lakossági 

fórumot követően került bele a tervezetbe a Múzeum közben történő parkoló 

kialakításának terve, amellyel szintén több éves probléma oldódhat meg idén. 

A választókerületi alap felhasználásából a kórház bejárata környékén a parkolási 

gondokat enyhítjük két öt férőhelyes parkoló létesítésével. A teleház lebontásával pedig 

bővülni fog a parkolási lehetőség a városközpontban is. 

A sporttámogatás rendszere is változott. A testület által biztosított összeg kiegészül a 

látványsport esetén a társasági adó kedvezményből származó támogatással. A támogatás 

nyertese az utánpótlás és a kiemelt támogatású egyesületek. A többi szakosztálynál 

minimális mértékben emelkedtek, de még így is csak a harmadát éri el a 2010-ben kapott 

szintnek. 

Nagyon sajnálom, hogy a birkózás nem szerepel a költségvetésben. Nagy 

hagyományokkal rendelkező sportág, nagyon jó eredményeket értek el. Szintén nem 

találtam a Roncsderby Szakosztályt a költségvetésben. Attól függetlenül, hogy jól 

működő egyesület, a jelentési és egyéb adminisztrációs feladataiknak csekély mértékben, 

több telefonváltás után tettek eleget. Talán most is ez lehet a probléma. Remélhetőleg 

pályázati lehetőségek keretében biztosítottá válik a működésük. 

Tudjuk és tapasztaljuk, hogy a mindennapi életfeltételek költségei növekedtek. Ezt nem 

kívánta a testület tovább növelni azzal, hogy a közszolgáltatások díjait emeli. Nem 

emelkedett a kéményseprés, az ivóvíz, a csatornázás, a szilárd hulladék szállítás díja. A 

temetkezés és az étkeztetés díjai az inflációs mérték alatt emelkedtek. 

Úgy gondolom, hogy összességében vállalható, végrehajtható tervezet készült, az 

ingatlanpiac megmozdulásával pedig teljesíthető az ingatlanértékesítés is. 

A rendelettervezetet elfogadásra javasolom. 
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Dr. Sütő László, polgármester 

Megállapítom, hogy Kis-Dörnyei László megérkezett, így a testületi tagok száma 10 fő. 

 

Hódos Árpád, képviselő 

Más oldalról kívánom megközelíteni a költségvetést. Fontos, hogy a város, az 

intézmények működjenek. 

A lakossági fórumokon való részvételemen okulva összegyűjtöttem néhány gondolatot. A 

városban lakóknak mindig az a legfontosabb, hogy a környezete és az életvitele rendben 

legyen. A fórumokon többnyire az utak, a járdák állapota és a csapadékvíz elvezetés 

merült fel problémaként, valamint a Korzó környezetének rendbetétele. A közbiztonság is 

rendkívül fontos, erről is több helyen beszéltünk. Elhangzott, hogy az emberek 

érdektelenek, nem nyilvánítanak véleményt. 

A hivatalnak gondoskodnia kell a hiányzó 110 millió forint biztosításáról is, az országos 

helyzetre tekintettel. 

Mindannyian emlékszünk a reorganizációs programra, amely mind az intézményeket, 

mind a lakosságot negatívan érintette. A kormány segítségével sikerült a 2011. év 

költségvetését megvalósítanunk. 

Az idei évben körülbelül 200 millió forint támogatásra számíthatunk, de gondolnunk kell 

a hitelre, az ingatlanértékesítésre is, amelyek realizálódása még nem biztos. 

Azok az önkormányzatok, amelyek gondot fordítanak a turizmusra, valamint kulturális 

programokat szerveznek, többletbevételre tesznek szert.  Ezért úgy gondolom, hogy az 

önkormányzatnak a vállalkozás irányába kellene elmozdulnia. 

A közmunkásokat például zöldségtermesztésre is lehetne alkalmazni. Reményeim szerint 

a jövőben az önkormányzat elindul ezen az úton. 

Képviselőtársaim a saját körzetükben igyekeznek minél jobban képviselni a 

választópolgárok igényeit, de pénz nélkül ez ma nem működhet. 

A költségvetést támogatom. További megszorításokat véleményem szerint nem lehet 

alkalmazni, mert a családok ezt a terhet már nem bírnák elviselni. 

 

Majer István, képviselő 

A költségvetés követi a tavaly megkezdett utat, de fel is készít bennünket a következő 

évekre. Filozófiaváltás is történt, megpróbáltuk megtalálni a kötelező és vállalt feladatok 

helyes arányát. 

A hitelfelvétel a jövő évtől más megvilágításba kerül majd. Úgy gondolom, hogy az idei 

évre tervezett hitelfelvétel nagyságrendje vállalható, az összege is reálisnak tűnik. 
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A költségvetésben tervezett ingatlanértékesítés – bízva a gazdasági folyamatok pozitív 

változásában és a zárt ülésen elhangzottakban – várhatóan teljesülni fog az idei évben. 

A költségvetés nem tartalmaz nagy beruházásokat, de ha a várost nézzük, sok állami 

beruházás várható. Ilyenek az útépítések és a tűzoltólaktanya építése is. Ha ennek olyan 

hozadéka lesz, hogy a helyi vállalkozók alvállalkozóként szerepet kapnak az építkezések 

során, akkor már a város számára is hasznos lesz egy-egy beruházás. 

Bízom abban, hogy a költségvetés végrehajtható lesz. Ez nagyrészt a testület felelőssége. 

Az idei év zárása és a következő évbe történő átlépés kondíciói döntően meghatározzák a 

szerepünket. A tervezetet reálisnak tartom, javasolom az elfogadását. 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Négy gondolat köré szeretném csoportosítani a mondandómat. Polgármester úr is 

említette, hogy a tisztán látáshoz szükség van a múlt ismeretére. Ezért az egy évvel 

ezelőtti történésekre kívánok visszatérni. Ezt követően néhány intézményünk jövőjéről 

szeretnék beszélni. Ezután a költségvetésről, majd pár mondatban a jövőről szólnék. 

Egy évvel ezelőtt nagy viták árán végül konszenzussal sikerült döntést hoznunk, amely 

lehetővé tette, hogy idén stabilitásról beszélhessünk. Ezt az évet neveztük az egyensúly 

megteremtése évének. 

A tavalyi közmeghallgatáson jóval több volt az érdeklődő, mint idén, ami véleményem 

szerint nem véletlen. Jóval több aggódó hangot hallhattunk különböző intézményekkel 

kapcsolatban. Voltak olyan cinikus megnyilvánulások is, hogy az általunk hozott 

döntések – például a televízió esetében – gazdaságilag károsak. Akkor a költségvetés 

kapcsán annyit mondtam, hogy térjünk erre vissza egy év múlva. Úgy gondolom, hogy a 

2011. évben megtakarítást jelentett a televízió megszüntetése, az új szolgáltató jóval 

kedvezőbb áron nyújtja a szolgáltatást és a közműsor szolgáltató jelleget is megkapta. 

Eddig azt a bizonyos 15 millió forintot sem kellett visszafizetnünk, bár hivatalos döntés 

még nem született. 

A szakiskola esetében is jó irányba léptünk, véleményem szerint ez volt a járható és 

helyes út. Bár jövőre állami feladatvállalás mellett új struktúra fog kialakulni, úgy 

gondolom, hogy amíg ezek az intézmények az önkormányzat hatáskörébe tartoztak, addig 

a döntéseink helyesek voltak. 

A közmeghallgatáson és a lakossági fórumokon is szóba került a kórház helyzete. Minden 

reményünk megvan arra, hogy a kórház talán megőrizheti mindazokat a feladatokat – a 

gyermekellátás kivételével – amelyeket most is ellát. Magasabb besorolású kórházhoz 

tartozunk, ennek veszélyei és előnyei is vannak. A marcali kórház is lehet első vonalbeli 

kórház, például sürgősségi ellátás területén. Biztosra vesszük, hogy a krónikus részleg 

fennmarad, de felhívom a figyelmet, hogy ez a rész sem felel meg minden tekintetben az 

elvárásoknak. Erre figyelni kell, orvos létszámot illetően is problémák adódhatnak. 
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A gimnázium profilkeresése vagy későn, vagy lassú ütemben indult. Véleményem szerint 

az átalakítás miatt nem is lesz időnk ezeket a kezdeményezéseket kibontakoztatni a sport 

vagy a művészet speciális oktatása terén. Emiatt aggodalmaim vannak, nehogy egy 

későbbi integráció áldozatává váljon a gimnázium. Ahhoz, hogy szakmailag és 

gazdaságilag meg tudjuk őrizni a gimnáziumot, javaslatot tettem arra, hogy az egyházi 

oktatás lehetőségét megvizsgáljuk. Ez plusz forrásokat jelentene és olyan stabilitást is, 

amely alapján csak az állam nem dönthetne az intézmény sorsáról. Kérem ennek a 

megfontolását. 

A költségvetést illetően kiemelném, hogy idén az intézmények finanszírozásában pluszt 

tudtunk nyújtani, átlagosan 10 millió forint értékben. 

A sport költségvetése nőni fog az új finanszírozási rendszernek köszönhetően. 

Az előzetes tárgyalások során voltak megtakarítási javaslatok polgármester úr részéről. A 

mi részünkről is lettek volna javaslatok, ezek olyan – 5-10 millió forint körüli – 

nagyságrendűek voltak, hogy nem hozakodtunk elő velük. Úgy gondoltuk, hogy a 

konszenzus így is létrejön és ez mindennél többet ér. Mivel az intézmények többségénél 

bővülés tapasztalható, nem lett volna méltányos máshonnan elvenni pénzt. 

A jövőt még nem látjuk tisztán, mert a költségvetés szerkezete át fog alakulni. Az 

általános iskolák és a magasabb szintű oktatási intézményeink, valamint a járó- és 

fekvőbeteg ellátás kikerül az önkormányzat kezeléséből. Ami marad, alap lehet az 

indulásra. 

Korábban szóvá tettem, hogy az M7-es autópálya mellé célszerű lenne egy fürdőt 

reklámozó táblát elhelyezni. Nem tudom, hogy a hivatal tett e lépéseket ebben az ügyben, 

de tény, hogy sokkal kisebb falvak is népszerűsítik magukat az autópálya mentén. 

A város hivatalos honlapján szerepelnek a szállások, de csak két három szállás. Ezt 

diszkriminatívnak tartom. Ha a város szállásokat reklámoz a saját honlapján, akkor ezt 

tegye úgy, hogy aki ezzel foglalkozik, megjelenhessen a honlapon. Tudom, hogy a 

Turisztikai Egyesület is tart fenn ilyen honlapot és ott szélesebb körű a tájékoztatás, de 

egy év után újra javasolom, hogy a város honlapján is széles körű legyen a tájékoztatás. 

Egy éve azt is javasoltam, hogy az új utcáink legyenek feltüntetve a gps rendszerben. Az 

intézményeinket kiemelten is szerepeltethetnénk az autós térképrendszerekben. Kérem, 

hogy ez egy év múlva ne kelljen ismételten elmondanom. 

A Turisztikai Egyesület támogatását konszenzus alapján emeltük meg. Úgy gondolom, 

hogy ez az egyesület az, amely ár-érték arányosan a legtöbb hasznot hozta a városnak. 

Nagyszabású rendezvényeket bonyolítottak le, amelyeket véleményem szerint fokozni 

kellene. Tavaly a marcali vásár elmaradt. Lehet, hogy más módon, más profillal kellene 

rendezni, erre is tettünk javaslatot, amely szerint célszerű lenne a régi szervezőnek és a 

Turisztikai Egyesületnek együtt szervezni a rendezvényt. 
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Köszönöm, hogy városrészi képviselőként bekerült a javaslatom a költségvetésbe, amely 

szerint a horvátkúti templom felújításra kerül, részben egyházi, részben állami, valamint 

önkormányzati hozzájárulással. Köszönöm, hogy bekerült a költségvetésbe a múzeum 

közi parkoló is. 

Néhány dolog nem került be a költségvetésbe. A GYÉK felújítása régóta húzódik. 

Feltehetőleg a gyermekélelmezés is állami feladat lesz. Javasolom, hogy amennyiben 

évközben adódik pályázati lehetőség, akkor kezdeményezzük az épület felújítását. 

Mindezt anyagi ráfordítás nélkül kellene kiviteleznünk, hogy az állam ne a mi pénzünket 

vigye el. Amennyiben egy folyamatban lévő pályázatot tudnánk felmutatni, akkor talán 

azt tovább folytatná a későbbi fenntartó is. 

A horvátkúti óvoda hasznosítása is a javaslataim között volt. Amennyiben a kormányzat a 

vidéki turizmust népszerűsíteni kívánja, el tudom képzelni, hogy lesz olyan pályázati 

lehetőség, amely által az óvodából szállást alakíthatnánk ki. Úgy gondolom, ilyen módon 

növelni lehetne az idegenforgalmat Horvátkúton. A kerékpárút létesítésével a Balaton is 

„közelebb” kerül a településhez, másrészt a környéken vadászóknak is szálláslehetőséget 

biztosíthatnánk. 

Beszéltünk már a földalapról is, ha lehetőség nyílna, a segítségével munkát tudnánk 

teremteni itt azoknak, akiknek nincsen. 

Régóta napirenden van a kutyafuttató kérdése is. Úgy gondolom, hogy a létesítés szándék 

kérdése, nem kerülne nagy összegbe. 

Még egyszer hangsúlyozni és kérni szeretném, hogy a költségvetés a kötelező feladatok 

ellátására helyezze a hangsúlyt. 

Úgy gondolom, hogy ez a költségvetés könnyebb lesz a végrehajtást illetően, mint az 

előző évi. Ezért is javasolom, hogy amennyiben pluszbevételre tesz szert az 

önkormányzat – akár ingatlanértékesítéssel –, akkor azt olyan fejlesztésekre fordítsa, 

amely munkahelyeket teremt, vagy fellendíti a turisztikát, tehát adóbevételt növel. 

El kívánom mondani azt is, hogy a költségvetés lényeges eleme, hogy adóemeléseket nem 

tartalmaz. Többen érdeklődtek a lakossági fórumokon az ebadó után, ez az adónem nem 

kerül bevezetésre. A közműdíjak többségében nem emelkedtek, ezzel a lakosság terhét 

nem kívántuk növelni. 

A frakció nevében elfogadásra javasolom a költségvetést. 

 

Hosszú András, képviselő 

Nagyon eufórikus a hangulat a konszenzus révén, de szeretném néhány dologra felhívni a 

testület figyelmét. Most fog a testület utoljára elfogadni ekkora nagyságrendű 

költségvetést, mivel az intézmények is az önkormányzathoz tartoznak. Jövőre 

valószínűleg ilyen döntések már nem fognak születni, nem kell ekkora konszenzust 

kialakítanunk. Úgy gondolom, hogy ez a munkánkat egyrészt megkönnyíti, másrészt 

megnehezíti. Nem lesz befolyásunk az intézmények gazdálkodására, a vezetők 

munkájára. Tudjuk majd értékelni és el tudjuk mondani majd a véleményünket, de a 

közvetlen ráhatásunk meg fog szűnni. 
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Markhard József, képviselő 

Ahhoz, hogy ez a költségvetés valóban teljesüljön és reális legyen, fontos, hogy 

időarányos is legyen. Ha az intézményeknél esetleg fennakadás lesz a finanszírozásban, 

akkor nehéz lesz szép eredményeket elérni, ezért is fontos a szakaszolás. 

Az intézmények is szem előtt tartják a célt, hogy maga a város működőképes legyen, 

viszont eljutottak arra a pontra, ami alá már nem tudnak menni. Ezért gondolom, hogy az 

intézmények segítése, az optimális működés megvalósítása érdekében előnyös lenne, ha a 

támogatások időarányosan érkeznének. 

A gombai városrész képviselőjeként kérem, hogy a pénzeszközök az ütemezésnek 

megfelelően álljanak rendelkezésünkre. A részönkormányzat testülete által hozott 

döntések egy része azért nem valósulhatott meg, mert a finanszírozás elmaradt. 

Úgy gondolom, hogy ez a költségvetés ebben a formában támogatható, de kérem az 

általam elmondottak figyelembe vételét. 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Tavaly is volt vitánk a költségvetésben tervezett hitelfelvételről. Javasolom, hogy a 

hitelfelvételt, amelyre várhatóan szükség lesz, kezdjük el mielőbb intézni, ugyanis a 

bankoknál megnehezedett a hitelfelvétel lehetősége. 

 

Dr. Sütő László, polgármester összefoglalója 

A gazdasági bizottsági ülésen elhangzott javaslatok beépültek a tervezetbe, ezek 

többségét magam is támogattam. 

A választókerületi alappal kapcsolatos gondolatokat, a Kőrösi képviselőtársam által 

elmondottakat támogatom. 

Azoknál a szakosztályoknál, ahol nem eleve elrendelt a támogatás, pályázati lehetőségek 

vannak. Ha valakinek pénzt adunk, legalább annyit reagáljon, hogy kér. 

Úgy gondolom, hogy nagyon jó lehetőségeink vannak az idei évben önhibás pályázaton 

részt venni, tekintettel arra, hogy tavaly 31 milliárd forint állt rendelkezésre a központi 

költségvetésből, idén pedig 24,3 milliárd. Ez jelentős csökkentés, de a megyékkel nem 

kell számolnunk. Ma kaptam meg a minisztériumi tervezetet, amelyet az önkormányzati 

szövetségnek kell véleményeznie, és elméletileg 29-ig ki is kellene hirdetni. Ezt követően 

indulhat meg a pályáztatás. 

Az önkormányzati törvény 2013-tól kizárja a közvetlen vállalkozás lehetőségét. A 

közmunka programokhoz kötődő mezőgazdasági munkák tekintetében szeretnénk 

pályázni. Első lépésként az erdőtelepítést szeretnénk megvalósítani, mert az 

önkormányzatnak van egy húsz hektáros erdője, amelyet több, mint tíz éve telepítettünk. 

A volt lőtér területére próbálunk még pályázni a közmunka program keretében, és így 

negyven hektárnyi művelendő terület adhatna munkát a dolgozóknak. 
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A televízió véleményem szerint az idei évben fog megtakarítást jelenteni, hiszen tavaly ki 

kellett fizetni a végkielégítést is. 

Úgy gondolom, hogy a szakiskola jövőjére legalább akkora figyelmet kell fordítanunk, 

mint a gimnáziuméra vagy a kórházéra. Számunkra meghatározó, hogy azok a képzések 

megmaradjanak, amelyekre a városnak szüksége van. 

A kórház tekintetében egyetértek Dénes képviselőtársammal és úgy gondolom, hogy még 

több tárgyalást is le fogunk folytatni az ágyszámok meghatározását illetően. 

A gimnázium esetében frakcióvezető úr azt mondta, hogy csak az állam ne dönthessen. 

Maximálisan osztom a véleményét. 

Az M7-es út mentén való táblaelhelyezésre a fürdő nyújtott be igényt, utána fogunk nézni, 

hol tart az ügy. 

A hivatalos honlap mindenki számára nyitott, aki jelentkezik és kéri, annak az adatait 

közzé tesszük. 

Egyetértünk abban is a GYÉK tekintetében, hogy ha lesz pályázat, akkor részt veszünk 

benne, feltéve, hogy nem kell érte fizetni. 

Most indul az új leader program. Amikor a közösség létrejön, meg kell találnunk 

Horvátkút esetében a pályázati lehetőségeket. 

Azzal is egyetértek, hogy a költségvetés készítése és mindaz, ami ehhez kapcsolódik – 

mint például az adók és a díjmegállapítás – végig azon a filozófián alapult, hogy a 

lakossági terhek nem emelkedhetnek. 

A Hosszú András által elmondottakkal egyetértek, 3,5-3,7 milliárd forinttal kisebb 

költségvetésünk lesz jövőre, más prioritásokkal. 

A Markhard képviselőtársam által elmondottakkal is egyetértek, valóban ütemezett 

finanszírozás szükséges az intézményfenntartáshoz. 

A bankkal már decemberben tárgyaltunk a hitelfelvételről, egy feltételük volt a tárgyalás 

folytatásához, hogy legyen elfogadott költségvetésünk. Amint ez megtörténik, a tárgyalást 

folytatni fogjuk. 

Amennyiben további hozzászólás nincs, ismertetem szavazás menetét. Először a 

költségvetési előterjesztés mellékleteként megküldött anyagról kell szavaznunk, amely azt 

mutatja be, hogy mennyi az önkormányzat adóssága és a saját bevétele. Itt igazolásra 

kerül, hogy több a saját bevételünk fele, mint az adósságunk. Ez pedig a hitelképesség 

feltétele. Minimális bevételekkel számoltunk, amelyek biztosan beérkeznek. Először erről 

kell szavaznunk, ezt követően a költségvetésről, majd pedig szavaznunk kell arról, hogy 

indulni fogunk az önhibás pályázaton. 

Aki elfogadja a város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a 

költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatását, kérem, szavazzon. 

 

A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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19/2012. (II. 16.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta. Az 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29 § (3) bekezdésében meghatározott 

saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettség 

költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása 
     e Ft 

Megnevezés 
Sor-

szám 

  

Saját bevétel, és adósságot 

keletkeztető ügyletből eredő 

fizetési kötelezettség a tárgyévet 

követő 

Saját bevételek   tárgyév 1.év 2.év 3.év 

Helyi adók 1 508900 510000 510000 510000 

Osztalékok, koncessziós díjak 2 160386 90000 90000 90000 

Díjak, pótlékok, bírságok 3 6600 6000 6000 6000 

Tárgyi eszközök, immateriális 

javak, vagyoni érétkű jog 

értékesítése, 

vagyonhasznosításból származó 

bevétel 4 237865 30000 30000 30000 

Saját bevételek összesen 

(1+….+4) 5 913751 636000 636000 636000 

Saját bevételek( 5.sor9 50%-a 6 456 876 318 000 318 000 318 000 

Előző években keletkezett 

tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség  ( 8+9) 7 160101 217141 217141 199933 

Felvett hitel, és annak 

tőketartozása 8 88943 73256 73256 56048 

Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír, kötvény 9 71158 143885 143885 143885 

Fizetési kötelezettséggel 

csökkentett saját bevétel (6-7) 10 296 775 100 859 100 859 118 067 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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Dr. Sütő László, polgármester 

Aki elfogadja a város 2012. évi költségvetését, kérem, szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta az 

Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 17.) önkormányzati 

rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

4. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására 

vonatkozó támogatási igény benyújtása 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Aki elfogadja, hogy az önhibás pályázatot benyújtsuk annak megfelelően, ahogy a 

belügyminiszter kiírja a feltételeket, kérem, szavazzon. 

 

A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

20/2012. (II. 16.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Úgy határozott, hogy 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú 

melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi zárszámadást követően a támogatás 

igényléséhez szükséges nyilatkozatot megtegye. 

 

Felelős: dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: 2011. évi zárszámadás elfogadását követően azonnal 
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5. Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről 

 

Előadó: dr. Balassa Gabriella, városi rendőrkapitány 

 

Jelen van a napirend tárgyalásán Ferincz József, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 

kapitányságvezető-helyettese. 

 

Dr. Balassa Gabriella, városi rendőrkapitány szóbeli kiegészítése 

A beszámolóban szereplő sarokpontokat szeretném kiegészíteni, illetve egy adatot 

kívánok helyesbíteni. 

Pontosan egy éve kerültem Marcaliba és egy kicsit félretéve a beszámolót, engedjék meg, 

megköszönjem a támogatást és segítséget, amelyet nem csak vezetőként, hanem 

magánszemélyként kaptam az önkormányzattól és a lakosságtól. Úgy érzem, hogy 

minden támogatást megkaptunk és így a tőlünk elvárható teljesítményt nyújtottuk, sőt, 

kiemelném a kollégáim tevékenységét, akik sokszor erőn felül teljesítettek. 

Továbbra is 38 településen látjuk el szolgálati feladatainkat, a 37500 fős lakosságra 117 

fővel. Marcali várost érintően a bűncselekmény számok nőttek. Az 599-ről 683-ra való 

növekedés fő oka a temetői viráglopás. A polgárőrség és a társszervek együttműködésével 

sikerült felderíteni ezt a lopássorozatot. 

A betöréses lopások száma 84-ről 88-ra emelkedett. Volt egy olyan felderítés, amelynek 

során három fiatalkorú személyt vontunk eljárás alá, 48 rendbeli betöréses lopás miatt. 

Úgy gondolom, hogy ezek a statisztikai szám emelkedések a valóságban nem voltak 

ennyire drasztikusak. Főként lakatlan, elhagyatott ingatlanokba, borospincékbe történnek 

betörések. A jövő évben a betöréses lopásokra kiemelt hangsúlyt fogunk fektetni. 

Korábban sok problémát okozott a járműlopás, de a kamerarendszer kiépítésével a 

járműlopások és a járműből lopások száma csökkent. 

A kábítószerrel való visszaélés kategóriában szeretném kiemelni, hogy magas a látencia. 

Szeretném, ha jövő évben ebben a kategóriában hathatós előrelépés történne. 

A közbiztonság kategóriában is romlottak az eredményeink. Több helyen is jelöltem a 

beszámolóban, hogy ez a közterületen töltött órák számának csökkenése miatt történt. 

Ennek három oka van. Mivel nőttek a bűncselekmény számok, a bűnügyi munkatársakat 

meg kellett erősítenünk és a közterületről vontunk el embert. Másrészt jogszabályváltozás 

miatt nagyon sok szabálysértési előkészítő eljárás került a közrendvédelmi állomány 

hatáskörébe, amelynek a feldolgozásához szintén a közterületről vontunk el embert. 

A tulajdon elleni szabálysértések – baromfilopások, fémlopások, falopások – esetében 

beszámolhatok arról, hogy a megyében második helyezést értünk el a 17 %-os felderítési 

eredményességgel. Ez a megyén belül jónak számít, de mi elégedetlenek vagyunk. 

Elsődleges feladatunk, hogy ne csak a bűncselekmények felderítésére fektessünk 

hangsúlyt, hanem a szabálysértések felderítésére is. 
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Nem csak a marcali kapitányság illetékességi területén nőtt a balesetek száma, országos 

szinten emelkedés volt tapasztalható. 

Egy halálos, 5 súlyos sérüléssel és 11 könnyű sérüléssel járó balesetünk volt az előző 

évben. Az anyagi kárral járó balesetek 51-ről 47-re csökkentek. 

Az ittas balesetek száma miatt továbbra is számítani kell arra, hogy az igazoltatás során 

elsőként az ittas vezetők kiszűrésére fognak törekedni kollégáim. 

Az igazgatási rendészeti tevékenység az a szakterület, amelyben egy rendkívül kis 

létszámú munkaállomány rendkívül nagy teherrel dolgozik. Szeretném megköszönni a 

munkájukat, mert szakmailag jól felkészültek, és minőségi munkát végeznek. 

Még egyszer megköszönném mindenkinek a segítséget, kiemelném a társhatóságok 

munkáját, akikkel egész évben együtt tudunk működni. Az ügyészséggel és a bírósággal 

nagyon jó a munkakapcsolat. Az önkormányzat is mindig rendelkezésre állt, bármilyen 

kérdéssel fordultunk hozzájuk. A polgárőrséggel, mezőőrséggel folyamatosan adunk 

közös szolgálatokat. Köszönöm Laki István polgárőr vezetőnek a segítséget. Külön 

köszönöm a GAMESZ segítségét. 

Az önkormányzattal, a Szociális és Egészségügyi Szolgálati Központtal, a gyermekjóléti 

szolgálattal, a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Igazságügyi Szolgálatának pártfogó felügyeletével kielégítő a kapcsolatunk. 

Szeretném még megköszönni a városi televíziónak és a piacrádiónak is, hogy az ünnepek 

környékén megjelentették a különböző figyelemfelhívó közleményeinket. 

Nemrég számítástechnikai eszközöket vásároltunk, amelyek hatékonyabbá, gyorsabbá 

tették a munkánkat, úgy érzem, ez is fontos a pozitívabb megítélésünk során. 

Viszonylag kis létszámmal dolgozunk, de a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságtól 

kaptunk segítséget, remélem, hogy ez az idei évben is így lesz. 

Amennyiben a közterületeken a jelenlétet tudjuk fokozni és a bűnügyek felderítése 

gyorsabbá válik, akkor bizonyára minden kategóriában előre tudunk majd lépni. 

Még egyszer köszönöm a segítséget és kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a 

beszámolót fogadja el. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban két kérdés hangzott el, amelyre dr. Balassa Gabriella az 

alábbi választ adta: 

- Nem tudok olyan statisztikai adatról beszámolni, hogy a két településről – 

Somogyszentpál és Nemesvid – beszivárgó bűnözésnek lenne hatása. Ezen a két 

településen az elkövetők helyben követik el a bűncselekményeket. Nemesvid és 

Nemesdéd környékén beszélhetünk átutazó bűnözésről. Marcali környékén is főleg a 

helyi bűnelkövetői kör a jellemző. Átutazó bűnözők vannak, de nem erről a két 

településről. 



3580/2/2011. 

 18 

- Van bűnügyi térképünk, kimutatható városrészekre, akár utcákra lebontva, hogy milyen 

bűncselekmény kategóriában hány bűncselekmény történt. Amennyiben erre igény van, 

állok rendelkezésükre. 

 

Hozzászólás 

 

Markhard József, képviselő 

A drog már nem csak a középfokú, hanem az alapfokú oktatási intézményekben is 

problémát jelent. A prevenciós programok ezért is jelentősek. Szerencsére az iskolák és a 

rendőrség kapcsolata példaértékű ezen a téren. Köszönöm a munkájukat. 

Van egy holland módszer, amely a betörésekhez, a betöréses lopásokhoz kötődik. A 

tulajdonosok bejelentik, hogy elmennek nyaralni és a rendőrség az adott időszakban 

fokozottabban ellenőrzi a területet. Érdemes lenne elgondolkodni a módszer bevezetésén. 

Gratulálok az elvégzett munkához, további sok sikert kívánok Önöknek. 

 

Kőrösi András, képviselő 

A Rákóczi utca, az Orgona utca szórakozóhelyeinek bezárását követően kialakult 

helyzettel kapcsolatban kérem a kapitányságvezető kisasszony intézkedését, a rendőri 

jelenlét erősítését, mert előfordul, hogy gépkocsikat rongálnak meg, vagy éppen 

verekednek az emberek. 

Visszatérő probléma a kórház bejáratával szemben a parkolási rend biztosítása. 

Úgy gondolom, hogy jó szolgálatot tesz a térfigyelő kamerarendszer, mert visszatartja a 

bűnözőket. Tudomásom szerint bizonyos lakóközösségek is csatlakozni szeretnének a 

rendszerhez. Tudjuk azt is, hogy egy megtörtént esemény utáni megtekintést tesz lehetővé 

a rendszer. Nem tudom, hogy van-e lehetőség a későbbiek folyamán folyamatosan 

figyelni a rendszert. Az előterjesztésben az is szerepel, hogy többször meghibásodnak a 

kamerák, vagy nem értékelhető képet készítenek. 

A beszámoló véleményem szerint kellőképpen kritikus és önkritikus, mindenre kiterjedő. 

A bűncselekmények növekedésének száma valóban országos tendencia. 

A közrendvédelmi és közlekedésrendészeti mutatók mögött komoly munka van, amit 

köszönünk önöknek és további jó munkát kívánunk. 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Amikor először olvastam az előterjesztést, az volt a benyomásom, hogy nem rózsás a 

helyzet. Aztán elolvastam a magyarázatokat is, hogy hogyan kell egy-egy statisztikát 

értékelni. Úgy gondolom, hogy az éremnek két oldala van. Egy lakosnak mindegy, hogy ő 

a sorozatosan betörő személy 143. esete, vagy egy új betörő első esete. A lakosság 

szempontjából ezek mégis létező statisztikai számok. 
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A személyi sérülésekkel járó balesetek száma 40 %-kal nőtt. Ez elég jelentős szám. 

Lehetséges, hogy ez a tény összefüggésben van a közterületi órák számának 

csökkenésével. Csökkent a sebességmérők alkalmazásának száma, az ellenőrzések, a 

szondáztatások száma. Nem tudom biztosan, hogy ezek a tények összefüggenek-e, de a 

közlekedési ellenőrzéseket célszerű lenne fokozni. 

A kamerarendszer kérdése gyakran van napirenden a képviselők között is. Engem is 

foglalkoztat a felvétel minősége, hogy mi lehet a gond, nem nyújt megfelelő információt, 

vagy éppen egyáltalán nem nyújt információt a rendszer. 

Ha a statisztikai adatokat nézzük, akkor hullámzás tapasztalható, globálisan pedig stagnál 

a helyzet. 

További jó munkát kívánok. 

 

Hódos Árpád, képviselő 

Felmerült, hogy sok a baleset és a gyorshajtás. Amennyiben erre lehetőség van, jó lenne 

sebességmérő eszközöket felszerelni a város egy-egy pontján. Ez bevételt is jelenthet és a 

balesetek is csökkennének. 

További jó munkát kívánok. 

 

Dr. Balassa Gabriella, városi rendőrkapitány 

A droggal és a prevenciós programmal kapcsolatban megegyezik a véleményünk. 

A holland módszerre egy másik megye másik kapitányságán van kezdeményezés. A 

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság illetékesei már vizsgálják a megvalósítás 

lehetőségét. Ehhez anyagi többletforrásokat is kell biztosítani. Amennyiben lesz rá 

módunk és keretünk, támogatni fogom a módszert. Köszönöm a javaslatot. 

Többször kaptam jelzést, hogy a szórakozóhelyek bezárását követően rongálások és 

egyéb események történtek. Lehetőségeinkhez képest küldtem a kollégákat a helyszínre. 

A visszajelzések alapján ez részben eredményre vezetett. Most újra fokozni fogjuk az 

ellenőrzést. 

A kórházi parkolással kapcsolatos problémáról nem tudtam, meg fogom vizsgálni az 

esetet. 

A térfigyelő rendszer sokszor meghibásodik, de a kamerákat gyorsan meg is javítják. Az a 

gond még velük, hogy éjszaka nem mindig készítenek elfogadható felvételt. A 

javaslatomban is leírtam, hogy szükség lenne a korszerűsítésre. 

A monitor folyamatos ellenőrzésére nincsen módunk, de a jogszabályváltozás lehetőséget 

ad arra, hogy más vegye át a kamerarendszer kezelését. Jelenleg az események utólagos 

visszanézésére van lehetőség, illetve tudunk folyamatos felügyeletet biztosítani, de nem 

24 órás időtartamban. 
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Egyetértek a közlekedési ellenőrzések fokozásával. Biztosan jelentős visszatartó erő, ha a 

rendőrök folyamatosan végzik az ellenőrzéseket. 

Teljesen egyetértek azzal, hogy egy károsultnak mindegy, hogy ő hányadik a sorban. Az a 

célunk, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetét fokozzuk. Erre komplex 

feladatsorozataink vannak. Megpróbáljuk oda koncentrálni az erőinket, ahol éppen a 

legnagyobb a baj. Marcali azért maradt ki, mert nem itt volt a legnagyobb a baj. 

Somogyszentpálon, Nemesviden és Nemesdéden folyamatosan koncentrált rendőri 

jelenlétet biztosítottunk, és ennek bizonyos szinten Marcali látta a kárát. 

Utána fogok járni, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak a sebességmérő kamerák 

kihelyezésével kapcsolatban. Ez nem csak a rendőrség hatásköre, erre forrást biztosítani 

nem tudunk, de ha lesz ilyen pályázat, részünkről nem lesz akadálya a sebességmérő 

kamerák kihelyezésének. 

 

 

Ferincz József, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság, kapitányságvezető-helyettes 

Engedjék meg, hogy a főkapitányság vezetése nevében néhány gondolatot elmondjak a 

városban felmerült problémákat illetően. 

Úgy tapasztaltam, hogy a problémás kérdések nem Marcalira, hanem inkább a környező 

településekre vonatkoztak. Az elmúlt év konszolidált időszak volt a város 

közbiztonságának tekintetében. Mindenhol vannak kritikus pontok, 2011-ben ez 

Somogyszentpál és Nemesvid területe volt, ahol a bűncselekmények zöme a falopáshoz és 

a vadállatokhoz kapcsolódik. Súlyozott figyelmet kellett fordítani erre a területre, 

mostanra talánnormalizálódott a helyzet, de ezért nagy erőket kellett megmozgatnunk. 

Problémás témakör még a nyári idegenforgalmi szezon, amely komoly feladatot ró a 

rendőrkapitányságra. Ezt a területet megerősítették az idény időszakára átcsoportosítással, 

valamint más kapitányságokról történő vezényléssel, így a szezon különösebb probléma 

nélkül telt el. 

A statisztikákat célszerű szakmai szemmel nézni. Ha például ellopnak egy pénztárcát és 

benne van 12 igazolvány, akkor lopás és 12 okirattal való visszaélés valósul meg 

egyszerre. 

Egyetértek a kapitány kisasszonnyal abban, hogy a legfontosabb a lakosságtól jövő 

visszajelzés, a lakosság biztonságérzete. 

A drog országosan jelen van, iskolákban és fiatalok által kedvelt szórakozóhelyeken is. A 

tavalyi évben egy új jelenséggel találkoztunk, a dizájner drogok megjelenésével. Ezen 

drogok használata még csak jogszabályba sem ütközik, mivel bizonyos mefedron tartalmú 

kábító hatású szerek még nem szerepelnek tiltólistán. A helyzet jogszabály általi 

megoldása a közeljövőben várhatóan meg fog valósulni. 
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Dr. Sütő László, polgármester 

A beszámolóban szereplő gondolatokat erősítették a hozzászólások. Véleményem szerint 

nem a kritika, inkább a városért való aggódás volt érezhető a hozzászólásokban. 

Fontosnak tartom, hogy a kapitányság és a városban működő szervek kapcsolata tökéletes 

legyen. 

Amennyiben létrejön az önkormányzati rendészeti szerv, akkor talán más formát is 

tudunk találni a működtetésnek és az esetleges bővítésnek. 

A beszámolót elfogadásra javasolom, rendőrkapitány kisasszonynak pedig gratulálok az 

eddigi munkájához. 

Kérem, szavazzunk. 

 

A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

21/2012. (II. 16.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali város bűnügyi és 

közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadta. 

 

 

 

6. A választókerületi alapról szóló 9/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

A legutóbbi testületi ülésen az önkormányzat a kisebb értékű beszerzések lebonyolítására 

alkotott egy beszerzési szabályzatot. Ez a szabályzat még nincs összhangban a 

választókerületi alapról szóló korábbi rendeletünkkel. 

 

 

Hozzászólás 

 

Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

A bizottság változtatás nélkül elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást. 

 

Dr. Dénes Zsolt, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A pénzügyi bizottság is egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
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Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs kérem, szavazzunk. 

 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a 

választókerületi alapról szóló 9/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletet módosító 6/2012. 

(II. 17.) önkormányzati rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

 

7. A Kulturális Központ alapító okiratának módosítása 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

Az alapító okirat módosításának oka, hogy megépült a Kulturális Korzó, a teleház pedig 

megszűnt. Az időközben megjelent központi jogszabály által előírt változásokat 

szerepeltetni kell az alapító okiratban. Belátható időn belül újra módosítani kell ennek az 

intézménynek is az alapító okiratát az államháztartási törvény változása miatt. 

 

 

Hozzászólás 

 

Markhard József, az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöke 

A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

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: 
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22/2012. (II. 16.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Városi Kulturális 

Központ alapító okiratát az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

1. Az alapító okirat bevezető szövegében szereplő jogszabályra történő hivatkozások 

a jelenleg hatályos jogszabályokhoz igazodóan módosításra kerülnek 

2. Az alapító okirat 1. pontjában a „Telephelyek” között törlésre kerül a Marcali, 

Múzeum u. 2. sz. alatti „Nyugdíjas Klub” telephely, mivel a Klubot kiszolgáló 

épület helyén már másik épület áll, illetve törlésre kerül a „Teleház” elnevezésű 

telephely, mivel annak épülete bontásra került. Ugyanakkor új telephelyként kerül 

feltüntetésre a „Kulturális Korzó” 2010-11-ben felépített épülete Marcali, Múzeum 

u. 2. címmegjelöléssel. 

3. Törlésre kerül az alapító okirat 4.1. pontja, amely a 2009. évben alkalmazandó 

tevékenységi köröket, szakágazat- és szakfeladatszámokat tartalmazza. 

4. A 4. pontban a hatályos törvényi szabályozáshoz igazodóan törlésre kerül a 

„Kiegészítő tevékenység” ill. a „Kisegítő tevékenység” feltüntetése. A Kulturális 

Központ valamennyi tevékenysége az „Alaptevékenység” kategóriában kerül 

feltüntetésre, mivel vállalkozási tevékenységet nem végez. Az intézmény 

tevékenységi körei – azok érdemi változása nélkül – felülvizsgálatra és javításra 

kerültek az új szakfeladatrendet és szakágazatrendet szabályozó 56/2011. (XII. 31.) 

NGM rendelet előírásai alapján. 

5. Az alapító okirat 7. pontjában törlésre kerül a korábban hatályos törvényi előírások 

szerinti „Típus szerinti besorolás”. A 7. pontban továbbra is feltüntetésre kerül az 

intézmény gazdálkodási besorolása, mely szerint „önállóan működő és 

gazdálkodó”. 

6. Az alapító okirat 10. pontjában javításra került a Horvátkúti Közösségi Házhoz 

tartozó 3731-es helyrajzi szám 3731/1.-re, illetőleg a 10. pont kiegészítésre került a 

Bernáth Galériához tartozó 47. hrsz.-ú ingatlannal, illetőleg az új Kulturális 

Korzóhoz tartozó 1629/2. hrsz.-ú ingatlannal. 

7. Az alapító okirat 11. pontjában törlésre került a „Kisegítő tevékenység arányának 

felső határa a szerv kiadásában:” szövegrész, a „kisegítő tevékenység” törvény 

által korábban előírt kategórájának megszűne miatt. 

8. A 12. pontban törlésre került a „Jogi személyiségű szervezeti egységeinek adatai” 

szövegrész, a törvényi előrások változása miatt. 

A Képviselőtestület a Marcali Városi Kulturális Központ egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát, valamint a módosításokat tartalmazó módosító okiratát a jegyzőkönyvhöz 

mellékelt formában jóváhagyja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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8. A Tűzvédelem Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

A tűzoltóság állami fenntartásba került, így az alapítvány – mivel a város alapította – 

átkerül a Rákóczi u. 11. szám alá. 

 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban egy kérdés hangzott el, amelyre dr. Sütő László az alábbi 

választ adta: az alapítvány akkor tud szerepet vállalni, ha a tűzoltóság olyan pályázatot 

kíván benyújtani, amelyhez önerő szükséges. A rendezvények támogatása is kivitelezhető 

lesz az alapítványon keresztül. 

 

Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

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: 

 

 

23/2012. (II. 16.) számú képviselő-testületi határozat 

 

 

A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tűzvédelem Közalapítvány alapító 

okiratának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, az egységes szerkezetbe 

foglalt módosított alapító okiratot az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Felelős: dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 
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9. Tájékoztató az óvodai beíratásokról és az első osztályos tanulók 2012/2013-as 

tanévi beiskolázásának ütemezéséről 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Hozzászólás 

 

Markhard József, az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöke 

A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

24/2012. (II. 16.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyet ért az első osztályosok 

beiratkozásának rendjével a 2012/2013-as tanévre vonatkozóan az alábbiak szerint: 

 

1. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a gyermekek vizsgálatát lehetőség szerint 

2012. március 19-ig elvégzi. 

 

2. A jelentkezéssel és a beiratkozással kapcsolatos időpontokról, és az iskolakörzeti 

beosztást is tartalmazó beiskolázási plakátok kihelyezéséről 2012. március 19-ig kell 

intézkedni.  

 

3. A beiratkozásra 2012. április 19-én (csütörtökön) és április 20-án (pénteken) kerül sor.  

 

4. 2012. április 30-ig az iskola beküldi a Marcali Polgármesteri Hivatalnak a jelentkezők 

adatait, ahol elkészítik a beérkezett anyagokból a szükséges adatbázist.  

 

5. A Marcali, Kelevíz, Nemesvid, Somogysimonyi Somogyzsitfa Közoktatási 

Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a májusi ülésén összegzi az elsős tanulók 

beiratkozási tapasztalatait, áttekinti a várható osztályszámokat és osztálylétszámokat 

és dönt az indítandó osztályok számáról.  

 

Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén, jegyző 

Dr. Gergőné Babina Jusztina, igazgató (a vizsgálat elkészítéséért) 

Szilágyi István főigazgató 

Határidő: folyamatos 
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10. A Mecsek-Dráva hulladéklerakó projekt Marcali hulladéklerakó 

rekultivációjával kapcsolatos többletfeladatok ismertetése 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

A felügyelőség engedélyével a Saubermacher 2008. december 31-ét követően is töltötte a 

lerakót, ugyanakkor pályázatot nyújtott be a Mecsek-Dráva projektre, amelyet a 2008. 

december 31-i állapot szerint kellett benyújtani. A 2008. december 31. után behordott 

hulladék rekultivációjának összegét a projekt nem finanszírozhatja. Ezeket a költségeket 

nekünk kell megtéríteni, mivel az önkormányzat a partner. Mi a költségeket akkor térítjük 

meg, ha azt a Saubermacher megtéríti nekünk. Az összegről a Közgép-Strabag 

konzoricum és a Saubermacher még egyeztet. 

 

Hozzászólás 

 

Dr. Dénes Zsolt, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

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: 

 

25/2012. (II. 16.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Mecsek-Dráva Marcali 

hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos többletfeladatokról szóló előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

A Mecsek – Dráva Rekultivációs Program sikeres lebonyolítása érdekében a 

többlethulladék rekultivációjához szükséges fedezetet a Képviselő-testület a 

Saubermacher – Marcali Kft.-vel kötött megállapodás alapján biztosítja a Mecsek – Dráva 

Társulás részére. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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11. A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI. 

20.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

 

Hozzászólás 

 

Dr. Dénes Zsolt, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 

A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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.) 

önkormányzati rendeletet módosító 7/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

12. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2003. (X. 17.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

 

Bödőné dr. Molnár Irén szóbeli kiegészítése 

Az 5. §-ban az étkezési térítési díj fizetésének időpontja szerepel, valamint az, hogy a 

díjat az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára kell befizetni. Javasolom, hogy 

az intézmény szót töröljük, mert a GYÉK nem intézmény. 

 

Hozzászólás 

 

Dr. Dénes Zsolt, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 

A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a 

gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2003. (X. 17.) önkormányzati rendeletet 

módosító 8/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

13. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 

12/2004. (IV. 23.) számú önkormányzati rendelet módosítása 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

A bank kérésére átsoroljuk a fürdőt a forgalomképes vagyonkörbe. Jegyző asszony a 

bizottsági ülésen elmondta a véleményét, azt továbbra is fenntartja, megismételni nem 

kívánja. 

 

Hozzászólás 

 

Dr. Dénes Zsolt, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 

A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Majer István, képviselő 

Az előterjesztésben felsorolásra kerültek a város vagyonelemei. Nem tudom, hogy ez 

adminisztrációs hiba-e, de a régi tüdőgondozó épülete korlátozottan forgalomképes.  

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A tüdőgondozó épülete intézményi vagyon, ezért korlátozottan forgalomképesnek kell 

lennie. Áprilisban, vagy májusban az egész rendszer felülvizsgálatra kerül, megtörténnek 

az átsorolások, valamint a rendeletünk is felülvizsgálatra kerül és akkor már nem kell 

feltétlenül korlátozottan forgalomképesnek tekinteni a tüdőgondozó épületét. 

Amennyiben további hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 12/2004. 

(IV. 23.) önkormányzati rendeletet módosító 9/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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14. A helyi önkormányzati vagyon vizsgálata 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Hozzászólás 

 

Dr. Dénes Zsolt, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben további hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

26/2012. (II. 16.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. Törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 18.§ (1) bekezdése alapján megvizsgálta – a 

Képviselő-testület döntései alapján – a helyi önkormányzat forgalomképtelennek 

minősülő vagyonelemeit, amelyeket az 5. § (4) bekezdés szerinti nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonba 

kell sorolni. 

A Képviselő-testület a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti 

vagyonként forgalomképtelen törzsvagyon részeket – a Marcali 1609/10 hrsz, a 3062 

hrsz, és a 3248/3 hrsz. ingatlanokat - továbbra is a forgalomképtelen törzsvagyonban 

tartja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti ingatlanok ingatlan-

nyilvántartásba történő helyes besorolása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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15. A Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 

2007–2013 harmadik pályázati felhívása 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

Az új pályázat keretében még bővülne a konzorciumi tagok köre a horvátországi Legrad 

községgel. Célunk a Posta közi Óvodánál egy játszótér építése. 

 

Dr. Dénes Zsolt, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

27/2012. (II. 16.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadta a 

„Tündérország” munkacímen futó projektben pénzügyi vezetői partnerként való 

részvételt. A megvalósításhoz a Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007–2013 program keretében a harmadik felhívásra 

(HUHR1101) pályázatot nyújt be öt tagból álló konzorcium gesztorintézményeként.  

Marcali városra eső fejlesztés tervezett bruttó összköltsége 40.000 EUR (100%), az 

igényelt támogatás összege: 38 000 EUR(95%). A fejlesztés megvalósításához szükséges 

saját forrás összege 2 000 EUR. (5%). 

A Képviselő-testület a saját forrás összegét, az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében 

biztosítja. 

A Képviselőtestület felhatalmazza Marcali Város Önkormányzatának polgármesterét a 

pályázat benyújtására.  

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: 2012. március 12. 
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16. A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó 

Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása 

 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítés 

A megállapodás módosítása azért szükséges, mert a székhely Marcaliból Fonyódra kerül 

át, valamint egyszerűsítették az irányító szervezetet. 

 

 

Hozzászólás 

 

 

Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a módosítást. 

 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

 

A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

28/2012. (II. 16.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés 

és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés melléklete szerinti 

társulási megállapodást jóváhagyja. 

Felkéri a Polgármestert, hogy közölje a döntést a Társulással. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: azonnal 
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17. Az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

 

Hozzászólás 

 

Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

A bizottság a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Dénes Zsolt, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 

Telefonos és internetes egyeztetés történt a bizottsági tagokkal, tárgyalás nélkül is 

elfogadásra javasolja a bizottság. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben további hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta az 

intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII. 15.) önkormányzati rendeletet módosító 

10/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

18. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

6. ponthoz 

Ma már többször volt szó arról, hogy országos folyamatként megindult az egészségügy 

átalakítása. Tárgyalást folytattam a helyettes államtitkár úrral és a TESZK 

főigazgatójával, hogy az aktív ágyak milyen formában maradhatnak meg a marcali 

kórházban. A kaposvári kórházzal történő fúzió esetében ennek reális lehetőségei vannak. 

Belátható időn belül eredményt fog hirdetni a minisztérium. 

7. ponthoz 

A Szálloda Kft.-nél úgy tűnik, hogy van vevő a tulajdonrészünkre, de ez egyelőre szóbeli 

jelzés volt. A Kft. taggyűlésén abban állapodtunk meg, hogy ha ilyen irányú lépés nem 

történik, akkor a Szálloda Kft. élni fog a hitelfelvétel lehetőségével. 

Aki a tájékoztatót elfogadja, kérem, szavazzon. 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a két 

testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről szóló tájékoztatót. 

 

 

 

19. A Bize – Marcali – Kéthely – Balatonújlaki leágazó között kerékpárút építés 

tárgyú pályázat projekt menedzsment szervezetének kijelölése 

 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

Tegnap kaptuk az irányító hatóságtól a levelet, amely szerint az uniós pályázatoknál 

nyilatkozni kell arról, hogy kinek a számláján – az önkormányzat vagy a polgármesteri 

hivatal – valósul meg a beruházás, illetve nevesíteni kell, hogy kik dolgoznak a 

projektben. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

29/2012. (II. 16.) számú képviselő-testületi határozat 

 

A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Új 

Széchenyi Terv Közlekedés Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Bize 

– Marcali – Kéthely - Balatonújlak útleágazó közötti kerékpárút-építés” című, KÖZOP-

3.2.0/c-08-11-2011-0005 számú fejlesztés megvalósítása érdekében, a 

projektmenedzsment feladatok ellátásával a Marcali Polgármesteri Hivatal 

munkaszervezetét bízza meg. 

A projektmenedzsmentben az alábbi személyek vesznek részt, tevékenységi körük 

megjelölésével: 

Projektmenedzser: Arany Attila pályázati, műszaki szakterület 

Projektmenedzsment tagjai:  

- Benéné Bozsek Anna, pénzügyi, közgazdasági szakterület 

- dr. Balogh Tamás, jogi, közbeszerzési szakterület 

- Gerencsér Árpád, területrendezés, műszaki szakterület 

- Horváthné Nagy Mariann, könyvelési, adminisztratív feladat 

- Nagyné Gelencsér Éva, műszaki, útépítés szakterület 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: folyamatos 
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20. Bejelentések 

 

Majer István, képviselő 

Polgármester úr említette, hogy tárgyalást folytatott a helyi televízió alapcsomagba 

történő bekerüléséről. Meg szeretném kérdezni, hol tartanak a tárgyalások? 

 

Hódos Árpád, képviselő 

A gördeszka pályán folyamatosan égnek a fényszórók. Lehet, hogy a GAMESZ Szervezet 

vezetőjét kellett volna megkérdeznem, nem tudom, hogy ennek mi az oka.  

 

Kőrösi András, képviselő 

Úgy gondolom, hogy azért égnek a fényszórók, mert azon az oldalon a kandeláberek nem 

égnek.  

 

Dr. Sütő László, polgármester válaszai 

- A helyi televízióval kapcsolatban válasz érkezett a Magyar Telekomtól, amely szerint 

ők úgy gondolják, hogy minden jól van így. Ők a jogszabályi kötelezettségeiknek eleget 

tettek, és azért nem tudják szerepeltetni a helyi televíziót az alapcsomagban, mert a 

médiatörvény annyi kötelező csatornát ír elő, hogy azok kiszorítják a TaVi Televíziót. 

Erre írtam egy választ, amely szerint ezt nem tudjuk elfogadni, találjanak megoldást. Erre 

választ még nem kaptunk. Hamarosan műszaki felújítás is várható, amely majd szélesebb 

mozgásteret biztosít. 

- A GAMESZ meg fogja vizsgálni a gördeszka pályánál lévő lámpatesteket. 

 

 

 

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 

 

 

 

K.m.f. 
 

 

 

Dr. Sütő László     Bödőné dr. Molnár Irén 

polgármester jegyző 


