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Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 
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Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető 

Szilágyi István, főigazgató 

Marcali Óvodai Központ vezetője és óvodapedagógusai (7 fő) a 

2. sz. napirendi pont tárgyalásáig 

 

 

Dr. Sütő László polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az 

ülés határozatképes, mert a 11 fő képviselő-testületi tagból 10 fő jelen van.  

A mai ülésen 18 napirendet tárgyalnánk. Van-e valakinek a napirendekre vonatkozóan  

hozzászólása? 
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Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Az a módosító indítványom, hogy a 10. és 13. számú előterjesztéseket vegyük le a 

napirendről. 

A döntést a 13. számú napirendnél azzal indokolom, hogy az anyag alapos 

megismeréséhez kevés volt a rendelkezésre álló idő, két bizottsági ülésen is tárgyaltuk az 

előterjesztést, mindkettőnél úgy vettem észre, hogy nagy volt a bizonytalanság. A 10. 

számú napirendi pont indoklása az előzőből következik, hiszen mindkettőnek 

költségvetési vonzata is van. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Úgy gondolom, hogy elég információt és időt adtunk mindkét előterjesztésnél. 

 

Szavazásra teszem fel a módosító indítványt, miszerint a meghívóban szereplő 10. és 13. 

számú előterjesztéseket vegyük le a képviselő-testületi ülés napirendjéről és később 

kerüljenek megtárgyalásra. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen és 4 nem szavazattal elfogadta Dr. Dénes 

Zsolt módosító indítványát, a 10. és 13. számú előterjesztéseket a levette a mai ülés 

napirendjéről. 

 

Aki ezt követően a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kérem szavazzon! 

 

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

napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület a következő napirendeket tárgyalja: 

 

1. Tájékoztató az önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről 

Előadó: Dr. Sütő László polgármester 

 

2.  Beszámoló a Marcali Óvodai Központ Munkájáról 
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

3. Marcali Város Önkormányzatának részvétele a „Europe For Citizens” uniós 

pályázaton 
Előadó: Dr. Sütő László polgármester 

 

4. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012 (II.17.) sz. 

önkormányzati rendeletének módosítása 
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

5. A Képviselő-testület 2012. évi II. féléves munkaterve 
Előadó: Dr. Sütő László polgármester 
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6. A Marcali, Kelevíz, Nemesvid, Somogysimonyi, Somogyzsitfa Közoktatási 

Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása 
Előadó: Dr. Sütő László polgármester 

 

7. A Marcali Óvoda, Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása 

Előadó: Dr. Sütő László polgármester 

 

8. A Marcali Óvodai Központ alapító okiratának elfogadása 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

9. A GAMESZ alapító okiratának módosítása 

Előadó: Dr. Sütő László polgármester 

 

10. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 

12/2004. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

 

11. A „Jóbarátok útja” közterület elnevezése 
Előadó: Dr. Sütő László polgármester 

 

12. Tájékoztató két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről 

Előadó: Dr. Sütő László polgármester 

 

13. A KEOP keretében meghirdetésre kerülő, energetikai korszerűsítést támogató 

fejlesztések előkészítése, a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésének 

előkészítése tárgyában 
Előadó: Dr. Sütő László polgármester 

 

14. Tájékoztató a Marcali Központi Temetőben tervezett parcellanyitással 

kapcsolatosan 
Előadó: Dr. Sütő László polgármester 

 

15. Előterjesztés a választókerületi alap felhasználásáról 

Előadó: Dr. Sütő László polgármester 

 

16. Előterjesztés az 568/8/A/21 hrsz. szám alatti ingatlan elidegenítésével kapcsolatos 

beadványról 

Előadó: Dr. Sütő László polgármester 

 

17. Egyebek 
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1. Tájékoztató az önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése: 

A bizottsági ülésen elhangzottakhoz kapcsolódva szeretnék szóbeli kiegészítést tenni a 

közfoglalkoztatással és a járásokkal kapcsolatosan. 

A közfoglalkoztatást tekintve, mintegy 13.000.000,- forint az, ami értékteremtő munka. 

Ezek többnyire építkezésekhez, felújításokhoz kapcsolódnak, a többi főleg a 

köztisztasághoz kötődő munkákat teszi ki. 

A járásokkal kapcsolatosan mindannyian azt hittük, hogy ilyenkor már elfogadott törvény 

és kész végrehajtási rendelet áll rendelkezésünkre. Ezzel szemben ez még nem teljesült. 

Amit tudunk az, hogy a járások államigazgatási feladatokat fognak ellátni. A most is 

államigazgatási feladatot ellátó decentralizált szervezetek egy államigazgatási szervhez 

fognak tartozni, illetve a polgármesteri hivatalból azok a területek, melyek kimondottan 

az állam nevében járnak el, például az okmányiroda, a gyámügy és a népesség 

nyilvántartás egyes részei. Ugyanakkor részben megmaradnak a járás szintű társulások, 

egyrészt lehet társulni önként vállalt feladatokra, de megmaradnak a jogszabály által előírt 

kötelező társulások, mint például az építéshatóság vagy az orvosi ügyelet. Lesz sok olyan 

hatáskör amit a járásközponti jegyzőkhöz utal majd a jogszabály, ezek többségénél 

változást nem veszünk észre, hiszen eddig is itt voltak. 

 

Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. 

 

Dr. Ledniczki István, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében: 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, sokat beszélgetett róla és 

egyértelműen kimondta, hogy igényt tart a Bizottság arra, hogy a témával és a 

társulásokkal gyakrabban foglalkozzunk, hiszen ez egy kevésbé ismert terület.  Az 

előterjesztést a bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk. 

 

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

 

 

78/2012. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati társulások 

céljáról, helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 
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2. Beszámoló a Marcali Óvodai Központ Munkájáról 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése: 

Azt gondolom, hogy pont jókor készül egy összegzés az Óvodai Központ munkájáról, 

hiszen a következő napirendi pontok egyikénél tárgyaljuk majd azt, hogy az óvoda ismét 

önálló intézményként fog a továbbiakban működni. Megkérdezem Korcsmárosné Tóth 

Tünde intézményegység vezetőt kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 

 

Korcsmárosné Tóth Tünde, intézményegység vezető 

Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Az előterjesztést az Oktatási és Közművelődési Bizottság tárgyalta. 

 

Markhard József, az Oktatási és Közművelődési Bizottság képviseletében 

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Hozzászólás 

 

Kőrösi András, képviselő 

Az előterjesztést és a beszámolót is alaposan áttanulmányoztam. A beszámoló érinti az 

óvodai élet összes területét, megállapítható, hogy 2010 óta folyamatosan növekszik a 

gyermeklétszám, mely egy részben az óvodáztatási támogatásnak is köszönhető, másrészt 

viszont a vidéki gyermekek létszámnövekedésének. A magas csoportlétszámok miatt 

bizottsági ülésen felvetődött a Mikszáth Utcai Óvoda újraindítása is, ezt én nem tartom 

elképzelhetőnek, hiszen úgy gondolom, hogy a Képviselő-testület ezzel kapcsolatban egy 

megalapozott döntést hozott. Bizottsági ülésen felmerült még a gyermekek buszkísérete 

miatt felmerülő többletmunka illetve a tagóvoda és a telephelyek miatti 

többletadminisztráció kérdése is. Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban majd a 

Köznevelési Törvény életbelépése nyújthat segítséget. A bizottsági tagok kihelyezett 

ülésen megtekinthették a Mesepark Óvodát is, melyet pályázati forrás segítségével 

sikerült megújítani, ezeknek a pályázatoknak a további kihasználásával szükségszerű 

lenne még a Bóbita és a Tündérliget Óvodák felújítása is, hiszen itt is nyílászáró és 

beázási problémák vannak. Az intézmények jelenlegi arculatához nagy segítséget 

nyújtanak a GAMESZ, a helyi vállalkozók a Kiwanis Egyesület és nem utolsó sorban a 

szülők. Az egyes intézményekben folyó munka sokrétű, és magas színvonalú, sikerült 

olyan címeket elnyerni, mint Madárbarát Óvoda vagy Zöld Óvoda. A megjelenő 

pályázatokat az Óvodai Központ nagyon jól kihasználja, a magam részéről az itt folyó 

szakmai munkához csak gratulálni tudok. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Azt gondolom, hogy Kőrösi Képviselő Úr összefoglalást is tett az előterjesztéssel 

kapcsolatban, melyet megismételni nem kívánok, az elhangzottakkal egyet értek. 
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Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk. 

 

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

 

 

79/2012. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Óvodai Központ 

átfogó ellenőrzéséről szóló jelentést. Megállapította, hogy az intézmény a munkáját jó 

színvonalon látja el. A munkavégzés további szinten tartása és előrehaladása érdekében a 

Képviselőtestület az alábbiakat határozza meg: 

 

1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a Marcali Óvodai 

Központ igazgatóját, hogy fokozott figyelemmel kísérje az intézmények 

gyermeklétszámának és kihasználtságának alakulását, különös tekintettel a 

gyermeklétszám arányos eloszlására. 

 

Felelős: Korcsmárosné Tóth Tünde 

Határidő: folyamatos 

 

2. A Képviselőtestület felkéri az intézményvezetőt, hogy az intézmény Nevelési 

Programját az aktuális működésnek megfelelően vizsgáltassa felül, és módosítását 

kezdeményezze az arra vonatkozó eljárási szabályoknak megfelelően. 

 

Felelős: Korcsmárosné Tóth Tünde 

Határidő: 2012. október 15. 

 

3. A Képviselőtestület felkéri az intézményvezetőt, hogy az Óvodai Központ 

nemesvidi tagintézményének épülete vonatkozásában hívja fel a Nemesvidi 

Önkormányzatot arra, hogy az Óvoda tagintézményének helyet adó épület 

érintésvédelmi-, villámvédelmi-, villamos tűzvédelmi-szabványossági és 

tüzeléstechnikai felülvizsgálatáról haladéktalanul gondoskodjék. 

 

Felelős: Korcsmárosné Tóth Tünde 

Határidő: azonnal 

 

4. A Képviselőtestület felkéri az intézményvezetőt és a Polgármestert, hogy 

folyamatosan kísérjék figyelemmel a Marcali katona utcai Bóbita Óvoda épülete 

felújításának szükségességét, és lehetőség szerint intézkedjenek az épület 

felújításáról – elsősorban pályázati forrásból. 
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Felelős: Korcsmárosné Tóth Tünde, Dr. Sütő László 

Határidő: folyamatos 

 

 

3. Marcali Város Önkormányzatának részvétele a „Europe For Citizens” uniós 

pályázaton 

 
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Az előterjesztésben szereplő pályázatot egy macedón településsel kiegészítve kulturális és 

sport programok lebonyolítására nyújthatjuk be. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Az előterjesztést az Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottság tárgyalta. 

 

Hosszú András, az Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára. 

 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk. 

 

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

 

 

80/2012. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Europe for Citizens 

pályázati kiírásban való részvétel lehetőségét, és felhatalmazta Polgármestert a 

programban való részvétel kidolgozására. 

 

Felelős: dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

4. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012 (II.17.) sz. 

önkormányzati rendeletének módosítása 
 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

Az eredeti költségvetés nem sok mindenben változott ezért fontosnak tartanám a lényeges 

változásokat kiemelni, melyek közül az egyik legfontosabb, hogy a kórház esetében 

bevételi és kiadási oldalon is mintegy 1.050.000.000,- forinttal változik a város 

költségvetése, hiszen májustól a városi kórház működésének finanszírozása már 

közvetlenül a központi költségvetésből történik. Változásként jelenik meg a korábban már 

tárgyalt tűzoltólaktanya plusz 10 millió forinttal, valamint a 7. melléklet 7. pontjában az 
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orvosi rendelő felújítása, tetőszigetelése 1,3 millió forinttal. Ezen kívül még a sakk 

szakosztály támogatása 200.000,- forinttal, történetesen azért, mert amikor a költségvetést 

elfogadtuk és az utánpótlás sport támogatása megszűnt, hiszen beépült a szakosztályok 

költségvetésébe, akkor a sakk szakosztály kérdése megoldatlan maradt, ők máshogy nem 

tudják megoldani a fiatalok versenyeztetését. 

 

Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. 

 

Majer István a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A bizottsági ülésen a Polgármester Úr szinte ugyanezeket a számokat mondta el, a rendelő 

megemlítése nélkül. A sakkszakosztály támogatása módosító indítvány volt, ahol 4 igen 

és 4 nem szavazattal nem szerezte meg a támogatás a többséget. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A bizottsági elnök úr valószínűleg rosszul emlékezik, hiszen a bizottság nem szavazott 

külön a módosító indítványról, hanem egyben történt a szavazás. Az orvosi rendelő a 

bizottsági ülésen is benne volt az előterjesztésben. 

 

Hozzászólás 
 

Dr. Dénes Zsolt, frakcóvezető 

Azért kértem szót, mert jelen voltam az Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottság 

ülésén, ahol a sakk szakosztály támogatása is vita tárgyát képezte. A vita nem arról szólt, 

hogy kapjanak-e támogatást, hiszen munkájuk és eredményük példaértékű, hanem arról, 

hogy milyen keretből. A dilemma azért merült fel, mert olyan információk birtokában 

vagyunk, hogy az önkormányzatnak kifizetetlen számlái vannak és elvi kérdés az, hogy 

nem tervezünk be több kiadást. 

Módosító indítványom lenne, hogy a költségvetés 5/2. számú mellékletének 29. sorában 

elkülönített 1.500.000,- forintos keretből, csoportosítsunk át 500.000,- forintot az 

Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottság részére. Ebből a keretből a sakkszakosztály 

230.000 forintos támogatása is megoldható. 

 

Hosszú András, képviselő 

A sakkszakosztály a támogatással kapcsolatban levélben keresett meg minket, a bizottsági 

ülésen parázs vita alakult ki ezzel kapcsolatosan, viszont hasonlóan az előttem szólókhoz 

magam is a szakosztály támogatását javaslom. Ennek a szakosztálynak nincs lehetősége 

más formában támogatást szereznie, Marcalit képviselik, az elv a fontos, hogy élvezzék a 

támogatásunkat. 

 

Kőrösi András, képviselő 

Az előttem felszólalókhoz csatlakozva én is javaslom a sakkszakosztály támogatását. 

Évek óta az egyik legszervezettebben működő egyesület, kiváló országos és megyei 

eredményekkel, az utánpótlás nevelést már az óvodás korosztálynál is megkezdték. 
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Nagyon jó lenne, ha az említett 1.500.000,- forintos tételnél megoldható lenne ez a 

támogatás. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Kifejezetten örülök annak, hogy a frakció véleménye megváltozott és támogatni kívánja a 

sakkszakosztályt, annak már kevésbé, hogy mindezt az én zsebemben turkálva teszi.  Meg 

kívánom jegyezni, hogy Marcali város 7 milliárd forintos költségvetésében mindössze 1,5 

millió forint az amiről a polgármester dönt. Ezt kívánja most frakcióvezető úr 500 ezer 

forinttal csökkenteni. Természetesen csökkenthető ez a tétel, annyi kérésem lenne, hogy 

amennyiben többlet adóbevételből bejön ez az összeg, akkor ne csökkentsük a 

polgármester által felhasználható keretet. 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Ezt a dolgot akkor lehet, hogy mindketten másként értelmezzük. Szeretnék felolvasni egy 

részt a költségvetési rendeletből, mely a 17.§ 2, bekezdés d) pontja: 

„a társadalmi szervek, ifjúsági és polgári közösségek 50 ezer forintig terjedő támogatását 

a polgármesterre, 50 ezer forintot meghaladó támogatás esetében a támogatási kérelem 

tárgyának megfelelő ágazati bizottságra” ruházza át. Véleményem szerint, mivel ez 

50.000,- forintot meghaladó keret, ezért az ágazati bizottságra tartozik. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Értelmetlennek találom a további vitát, a felolvasott tétel egyértelműen a civil 

szervezetekre vonatkozik, nem pedig sporttámogatás. 

 

Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

A költségvetési rendelettel kapcsolatban elhangzottakhoz szeretnék valamit 

megfontolásra javasolni. 

A módosító indítvány túlterjeszkedik az elhangzottakon, a felolvasott szöveg az 50 ezer 

forintot meghaladó kérelmekre általánosságban vonatkozik, ez viszont egy konkrét, 230 

ezer forintról szóló kérelem. 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Módosító indítványom továbbra is az, hogy a polgármester által felhasználható keretből 

500.000,- forintot csoportosítsunk át az Ifjúsági és Sportbizottság számára, amelyből 

módja lesz majd a sakkszakosztály finanszírozására. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Itt van a túlterjeszkedés, hiszen a Bizottság majd maga dönt arról saját hatáskörében, 

hogy támogatja-e vagy sem. 

Kiegészítésem továbbra is az, hogy abban az esetben tegye ezt meg, ha adótöbblet 

bevételekből nem áll rendelkezésre ennek a fedezete. 
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A második módosító indítványt teszem fel szavazásra. Ki ért egyet azzal, hogy a hogy a 

polgármester által felhasználható keretből 500.000,- forintot csoportosítsunk át az Ifjúsági 

és Sportbizottság számára, amennyiben az adótöbbletből származó bevétel ezt nem fedezi. 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk. A költségvetést már 

eszerint fogjuk módosítani. 

 

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

módosító indítványt. 

 

 

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

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

módosító 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

5. A Képviselő-testület 2012. évi II. féléves munkaterve 

 

Hozzászólás 
 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Fontosnak tartom, hogy az általunk e- mailben is megküldött javaslatban szereplő utcanév 

változtatás előkészítése is szerepeljen a második féléves munkatervben. Javaslatom, hogy 

novemberben kerüljön megtárgyalásra ez az anyag. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Egy oka van annak, hogy ez nem szerepel a munkatervben, mégpedig költség kímélési 

okokból, az, hogy jelenleg a parlamenti döntéshozók asztalán van egy ezzel kapcsolatos 

anyag, amelyet, ha megszavaznak akkor valószínűsíthető, hogy ennek a költségviselését 

is vállalják. Az a javaslatom, hogy várjunk még ezzel az előterjesztéssel. 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Másfél éve várunk erre a központi szabályozásra, úgy látom, hogy nagyon lassan halad a 

dolog, november már az év vége addigra talán látni fogjuk, hogy mi történik ez ügyben. 

 

Módosító indítványom lenne, hogy a novemberi ülésen 5. napirendként tárgyaljuk meg az 

utcanév változásokat. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Dr. Dénes Zsolt módosító indítványát teszem fel szavazásra, miszerint a képviselő-testület 

a novemberi képviselő-testületi ülésen tárgyalja meg az utcanév változásokról szóló 

előterjesztést. 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen és 4 nem szavazattal elfogadta Dr. Dénes 

Zsolt módosító indítványát, így a képviselő-testület 2012. II. félévi munkaterve november 

hónapban kiegészül az utcanév változás tárgyalásával.  

 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk. 

 

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

 

 

81/2012. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2012. évi II. 

féléves munkatervét azzal a módosító indítvánnyal kiegészítve fogadja el, hogy az 

utcanév változások tárgyalását a novemberi soros ülés előterjesztései közé felveszi. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

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

Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Mivel a 6. 7. és 8. számú napirendek szorosan kapcsolódnak egymáshoz egyben célszerű 

megtárgyalni őket. Az előterjesztések lényege, hogy a Marcali Óvodai Központ kiválik az 

alapfokú oktatási intézményből és a továbbiakban önálló intézményként működik tovább, 

melyhez tagóvodaként csatlakozik Balatonmáriafürdő óvodája is. Így az 

intézményfenntartó társuláshoz csatlakoznak Balatonmáriafürdő és Balatonkeresztúr 

községek is. Az óvoda fenntartásához minkét község, az iskolafenntartáshoz egyenlőre 

csak Balatonmáriafürdő. Az ezt követő alapító okirat módosítások ennek a 

következményei. 

 

Az előterjesztést az Oktatási és Közművelődési Bizottság tárgyalta. 

 

Markhard József, az Oktatási és Közművelődési Bizottság képviseletében: 

A Bizottság mindhárom előterjesztést megtárgyalta, azokat egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Dr. Sütő László, polgármester: 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk. 

 

A képviselő-testület - egyhangú igen szavazattal - az alábbi határozatot hozza:  
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82/2012. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat 

 

A Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Marcali, Kelevíz, 

Nemesvid, Somogysimonyi, Somogyzsitfa Közoktatási Intézményi Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását. A módosított Társulási Megállapodást az előterjesztéshez 

mellékelt formában jóváhagyja 

 

Felelős: Dr. Sütő László, 

Határidő: azonnal 

 

 

7. A Marcali Óvoda, Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása 

 

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

 

 

83/2012. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 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, 

Határidő: azonnal 

 

 

8. A Marcali Óvodai Központ alapító okiratának elfogadása 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk. 

 

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

 

 

84/2012. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat 

 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Óvodai Központ Alapító 

Okiratának kiadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, az alapító okiratot a jelen 

előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László 

Határidő: értelem szerint 

 

 



12237/2/2012. 

 13 

9. A GAMESZ alapító okiratának módosítása 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Semmi másról nincs szó, mint arról, hogy a Marcali Szakképző Iskola egyik épületének 

kezelése a GAMESZ szervezetéhez kerül, az iskola alapító okiratából ennek a helyrajzi 

száma már kivételre került. 

 

Az előterjesztést tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság. 

 

Dr. Ledniczki István, a Jogi és Ügyrendi bizottság képviseletében 

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk. 

 

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

 

 

85/2012. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat 

 

 

1. Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát 

képező Marcali, Hősök tere 1. szám alatti (helyrajzi szám 467.) kivett műhely 2899 

m
2
 területű ingatlant átadja a Marcali Városi Önkormányzat GAMESZ Szervezetének 

kezelésébe 2012. július 1. hatállyal.  

 

2. Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Marcali Városi Önkormányzat 

GAMESZ Szervezetének alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja. Az alapító 

okirat 9. pontjának helyébe a következő szöveg lép: 

9. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 

A Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató 

Szervezete által használt Marcali 1638/31 hrsz., 2641/15 hrsz., 113 hrsz., 114 hrsz., 

1603. hrsz-ből a szakrendelő épületet a hozzá tartozó földterülettel, 027/2 hrsz. és 

467 hrsz. ingatlanok és az intézmény egyéb tárgyi eszköz és készletállománya az 

önkormányzat tulajdonát képezik. E vagyontárgyakra a Marcali Városi 

Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete részére az 

önkormányzat ingyenes használati jogot biztosít. 

 

3. Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testülete Marcali Városi Önkormányzat 

GAMESZ Szervezetének egységes szerkezetű alapító okiratát, valamint a módosító 

okiratát a határozathoz mellékelt formában jóváhagyja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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10. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 

12/2004. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

A rendelet módosításának az oka az indoklásban szereplő helyrajzi számú telkek 

besorolása forgalomképes ill. forgalomképtelen vagyonba. 

 

Az előterjesztést tárgyalta a Jogi és Ügyrendi valamint a Pénzügyi, Gazdasági és 

Környezetvédelmi Bizottság. 

 

Dr. Ledniczki István, a Jogi és Ügyrendi bizottság képviseletében 

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Amennyiben további kérdés, 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 24/2012 (VI.22.) számú rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

11. A „Jóbarátok útja” közterület elnevezése 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Arról a területről van szó, ahogy megyünk fel a nagypince felé a keresztnél balra 

elfordulnk, majd egyből utána jobbra. Ez a terület a Jóbarátok útja elnevezést kapná, a 

kezdeményező Buna Péter képviselő. 

 

Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. 

 

Dr. Ledniczki István, a Jogi és Ügyrendi bizottság képviseletében 

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk. 

 

A képviselő-testület - egyhangú igen szavazattal - az alábbi határozatot hozza: 
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86/2012. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta és 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testülete Jogi és Ügyrendi Bizottságának 

egyező véleménye alapján a marcali zártkert 4707 hrszú közútnak 2012. augusztus 1. 

napjával a „Jóbarátok útja” elnevezést állapítja meg. Egyúttal felkéri Marcali Város 

Jegyzőjét, hogy az új közterület elnevezést a címnyilvántartásban vezesse át és az 

elnevezésről értesítse a városi közszolgáltatást nyújtó (oktatási, egészségügyi, szociális 

intézményeket, a postai szolgáltatót stb.) szerveket, az ingatlan-nyilvántartó szervet, a 

közüzemi szolgáltatást nyújtó szervezetek központjait, az érintett közterület lakosságát, a 

GPS szolgáltatókat, továbbá a rendőrséget, a tűzoltóságot és a mentőket. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester és Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző 

Határidő: 2012. augusztus 1. 

 

 

 

12. Tájékoztató két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről 

 
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

A 8. ponthoz szóbeli kiegészítést is szeretnék tenni. 

 

Kérdés 
 

Kőrösi András, képviselő 

A 9-es és 16-os pontokról, a kerékpárúttal és a járási hivatalokkal kapcsolatosan szeretnék 

bővebb felvilágosítást kapni. 

 

Hosszú András, képviselő 

Én a 2-es és 3-as pontokról. 

 

Ledniczki István, képviselő 

A 17-es pontról kérnék bővebb tájékoztatót. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A Volksbankkal az önkormányzat úgy áll kapcsolatban, hogy az egyik K&H-s 

kötvényünknek ő a másodlagos lejegyzője, – eddig nem voltunk velük semmilyen 

kapcsolatban – most tulajdonos váltás miatt kerestek meg bennünket, illetve más fedezetet 

is szerettek volna a kötvénnyel kapcsolatosan, de nem gondolom, hogy számunkra 

kedvezőtlenebb feltételeket elfogadnánk. 

 

A Mecsek-Dráva hulladékprojekt rekultivációs alrészéből történő kilépésünkről több 

alkalommal tárgyaltam, jelenleg ott tart a dolog, hogy a Társulási Tanács hozzájárult 
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Marcali kilépéséhez. Amint megjön a hivatalos értesítés, úgy előterjesztés kerülhet a 

testület elé és a továbbiakban minden lehetőség adott ahhoz, hogy a Saubermacher 

önállóan végezze a rekultivációt. 

 

A kórházzal kapcsolatosan május 9- én volt az a tárgyalás, amely e hónap 15-én zárult le 

az aláírásokkal. Gyakorlatilag átadtunk mindent problémamentesen, semmilyen kifogás 

nem merült fel az irányítóhatóság részéről. 

Ugyanakkor jeleztük azt, hogy van néhány olyan ingatlan melyeket a kórház nem használ, 

vagy részben mi használunk, de tulajdonjogilag rendezetlen a kérdés, mint például a 

gyermekorvosi és ügyeleti épület, hiszen az orvosi ügyeletet a kistérség használja, a telek 

viszont a kórházé. Hasonlóan problémás a fogorvosi rendelők helyzete, illetve a kórház 

által üresen tartott Kossuth Lajos utcai épület is. Erre az épületre lehetőség szerint a 

későbbiekben a város igényt tartana, illetve esetlegesen felmerült az is, hogy alkalmas 

lenne a járási hivatal kialakítására is. 

 

Az elkerülő úttal kapcsolatos legfrissebb hírünk, hogy a kivitelező kiválasztásra került, 

bár ezt még hivatalos közlönyben nem láttuk. Elvileg a régészeti feltárást követően 

elkezdődhet az útépítés. 

A kerékpárút közbeszerzési kiírása hivatali szinten készen van, ezzel kapcsolatosan 

hamarosan bizottsági ülést is kell tartanunk. A kerékpárút több ponton is metszi az 

elkerülő utat, így csak ennek alárendelten, azt követően épülhet. Minden szabályos 

ütemben halad, elméletileg jövő év szeptember-októberére elkészülhet. 

 

A járásokkal kapcsolatban annyival egészíteném ki az 1. számú napirendet, hogy még 

folyik annak a helynek a keresése, hogy hol lenne alkalmas a járási hivatal kialakítása. Mi 

ingatlanokat tudtunk mutatni, de azt sem tartanám kizártnak, ha részben itt a hivatalon 

belül kerülne elhelyezésre, vagy a meglévő irodákban szinte változatlanul, vagy az 

okmányiroda kivételével az udvari épületben. Államtitkár asszony abban reménykedik, 

hogy sikerül egy közel húszmilliárdos pályázat segítségével a hivatalokat megfelelően 

kialakítani. 

 

Az Ipari Park a szokásos évi taggyűlését tartotta, nem történt semmi különleges, inkább a 

következő pont lehet érdekes amikor is Németh Katalin asszonnyal a Nemzeti 

Külgazdasági Hivatal Befektetésösztönzési Főosztályának vezetőjével tárgyaltam 

esetleges befektetésekről, ezekről - a titoktartási szerződés miatt - egyenlőre többet nem 

mondhatok. 

 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk. 

 

 

A képviselő-testület - egyhangú igen szavazattal - elfogadta a két testületi ülés közötti 

tisztségviselői tevékenységről szóló tájékozatót. 
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13. A KEOP keretében meghirdetésre kerülő, energetikai korszerűsítést támogató 

fejlesztések előkészítése, a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésének 

előkészítése tárgyában 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Az előterjesztés egy energetikai korszerűsítéssel kapcsolato pályázaton való indulásról 

szól. 

Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. 

 

Majer István a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta az energetikai korszerűsítést a Képviselő-

testületnek elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés 

 

Majer István, képviselő 

Annak ellenére, hogy a Bizottság alaposan megtárgyalta az előterjesztést nem világos 

számomra, hogy szerepel egy összeg az előterjesztésben és egy cég a háttéranyagban. 

Ennyi összeg áll rendelkezésre, vagy az a bizonyos cég csinálná meg ennyiért? 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Ekkora összeg áll rendelkezésre a pályázatból. Ez a cég jelentkezett, hogy ők szívesen 

megcsinálnák. 

 

Hozzászólás 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Elvi gondjaim vannak ezzel a dologgal, elvárom, hogy legalább három árajánlatot kérjünk 

be a döntés előtt, hiszen ezt ennél kisebb összegeknél is kötelességünk megtenni. Sokkal 

objekívebben dönthetünk 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Nincs akadálya, de ez az önkormányzatnak 0 forintba kerül, a kockázat az ajánlattevőé, ha 

nyer a pályázat lesz pénze, ha nem nyer, akkor nem. 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Az előfinanszírozást az önkormányzatnak kell biztosítania, ez részét képezi annak a 15%-

nak ami az önerőt jelenti vagy azon felüli összeg? 
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Dr. Sütő László, polgármester 

Ez már annak a 15%-nak a részét képezi. Szavazza meg a Képviselőtestület az 

előterjesztés a pályázaton való indulásról – hiszen ebben egyéb konkrétum nem szerepel - 

és közben kérünk még mástól is ajánlatot. 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Ez onnantól fogva, hogy valaki elkészíti a tanulmányt, költséget jelent nekünk, hiszen 

ingyen senki nem csinálja meg. 

 

Dr. Sütő László polgármester 

Csak akkor jelent költséget, ha úgy egyezünk meg, hogy ez az önkormányzat kockázata, 

de, ha úgy, hogy a cégé, akkor semmiféle kockázatot nem jelent. A napokban jön majd a 

Kistérségi Társuláshoz biomassza fűtési lehetőségről tárgyalni egy cég, akár őket is 

megkérdezhetjük 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Természetesen támogatjuk ezt az előterjesztést, de szeretném én is felhívni a figyelmet a 

zöld-energiára, ha esetlegesen egy kiterjedtebb projektnek is részesei leszünk, ennek a 

meglévőnek a korszerűsítése nem biztos, hogy ésszerű döntés. 

 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk. 

 

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

 

 

87/2012. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat 

 

A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a Környezeti 

és Energia Operatív Program (KEOP) keretében meghirdetésre kerülő, középületek 

energetikai korszerűsítésére irányuló pályázat előkészítésére, bruttó 3 500 000 forint 

összeget biztosít, kötvény keretéből. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 
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14. Tájékoztató a Marcali Központi Temetőben tervezett parcellanyitással 

kapcsolatosan 
 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

Az Állampolgárok Országgyűlési Biztosa megküldte a tervezett parcellanyitással 

összefüggésben folytatott vizsgálata eredményeként készült jelentését, és kezdeményezte, 

hogy e jelentést terjesszem a képviselő-testület elé.  

 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk. 

 

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

 

 

88/2012. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Marcali Központi 

temetőben tervezett parcellanyitással összefüggésben az Állampolgárok Országgyűlési 

Biztosa által folytatott vizsgálata eredményeként készült jelentésről szóló tájékoztatót, azt 

tudomásul veszi. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

15. Előterjesztés a választókerületi alap felhasználásáról 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

A 2. számú körzetben járdafelújítás miatt van szükség az előre tervezett költség minimális 

összeggel történő megemelésére. 

 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk. 

 

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

 

 

89/2012. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta választókerületi alap felhasználásáról szóló 

előterjesztést és a 147/2011. (X. 20.) számú képviselőtestületi határozat 2. pontját az 

alábbiak szerint módosítja:  
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Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Dénes Zsolt a 2. számú 

választókerület képviselője javaslatára a Széchenyi utca – Ősz utca sarkán lévő ingatlanok 

előtti járda- és árok felújítására bruttó 279.283 Ft összeg felhasználását jóváhagyja.  

 

Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén Jegyző a közlésért 

Határidő: azonnal 

 

 

16. Előterjesztés az 568/8/A/21 hrsz. szám alatti ingatlan elidegenítésével kapcsolatos 

beadványról 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

Széchenyi utca 24. szám alatti ingatlan vételi ajánlatával kapcsolatosan ingatlan kijelölése 

elidegenítésre. 

 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk. 

 

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

 

 

90/2012. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kérelmezők Hollósi Zoltán és 

Hollósi Zoltánné 8700 Marcali, Széchenyi u. 24. I/5. szám alatti lakosok beadványát 

megtárgyalta, az általuk 1994. 08.19.-óta bérelt önkormányzati lakás a Marcali 

568/8/A/21 hrsz. alatti ingatlanon fekvő, 48 m2 alapterületű, lakás értékesítésének 

szándékával egyetért és az ingatlanon lévő társasházi lakást elidegenítésre kijelöli.  

 

Marcali Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való 

rendelkezés szabályairól szóló 12/2004. (IV. 23.) önkormányzati rendelet és az 

önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

elidegenítéséről szóló 19/2003.(X. 17.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak 

megfelelően, amennyiben bérlő elővásárlási jogával él a társasházi lakást elidegenítésre 

kijelöli. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a lakás független értékbecslő által 

készített forgalmi értékbecslésének elkészíttetéséről intézkedjen.  

 

Felelős: dr. Sütő László polgármester  

Határidő: azonnal  
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17. Egyebek 

 

Buna Péter, képviselő 

A boronkai városrészben lesz-e még lehetőség útburkolat javításra, a kátyúk 

megszüntetésére? 

Jegyző asszonyt kérdezném, hogy a Lidl épületénél a kereszteződéssel kapcsolatosan írt 

levéllel kapcsolatosan van-e már valami hír? 

 

Kőrösi András, képviselő 

A Móra Ferenc és a Széchenyi utcákban levő lakótelepen nagyon elszaporodtak a kányák. 

A kéményen és a szellőzőn keresztül már a lakásban is hallhatóak, a nyitott ablaknál 

alvókat már korán reggel fellármázzák, rengeteg a piszkuk és a szemetük, ráadásul már 

fészkeket is raktak. Milyen megoldás létezik ezzel kapcsolatban? 

Ilyenkor nyáron – a különféle rendezvények kapcsán is – rengeteg turista érkezik a 

városba és több olyan közterület van, ami még az idén nem volt kaszálva. Ilyen a nőtlen 

tiszti szálló melletti terület, valamint a Lenin utca északi részén és a Marczali Henrik 

utcánál. 

A szőcsényi iskolának szeretném megköszönni, hogy a segítségükkel 1200 db egynyári 

növényt tudtunk a város területén kiültetni. 

 

Kissné Molnár Ágnes, képviselő 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén én már kaptam választ a Lidl építéssel 

kapcsolatosan, de azóta is történtek megkeresések, kérem a Polgármester Urat, 

tájékoztassa a lakosságot ezzel kapcsolatosan! 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Az időjárás következtében a lezúduló özönvíz Horvátkúton a Május 1. utca hegy felöli 

részén teljesen elmosta az utat, a horhókat.  

A Horvátkúti utca 27,29,31-es számú házak előtti útszakaszt a víz alámosta, kidőlt a 

támfal, a járdaszakasz veszélyes. 

A megszűnt Erste Bank pénz automatájával kapcsolatos problémámat már korábban is 

jeleztem, történt-e ebben változás, hiszen a bank megígérte az ügyfeleinek egy automata 

kihelyezését. Amennyiben van ilyen automata célszerű lenne a régi bank épületére ezt 

kiírni. 

A választókerületi pénzek felhasználására tennék javaslatot. A Jókai-Vörösmarty-Arany 

János utcák kereszteződésénél javaslok szelektív hulladékgyűjtő szigetet elhelyezni, 

illetve ugyanezen utcák kereszteződésénél a járdaszakaszok egy-egy részen nem érik el az 

úttestet, esős, sáros időben ez nagyon megnehezíti a közlekedést. 

A horvákúti városrész június 30-án tartja a falunapot, melyre mindenkit szeretettel 

várunk! 
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Hódos Árpád, képviselő 

Az Orgona utcából a majdani Lidl felé megnyitották az átjárást, lakossági megkeresés 

érkezett azzal kapcsolatosan, hogy ez a rész rendezetlen, hatalmas itt a fű. 

A választókerületi pénzek felhasználásával kapcsolatban javaslom a Múzeum köz 

parkolóinak felújítását, melyre a költségvetés készítésekor is volt ígéret. Kérem képviselő 

társaimat támogassák ezt a felújítást! 

 

Kőrösi András, képviselő 

A Múzeum köz – Kanada Hotel közti terület felújítása szerepel a költségvetésben. A 

választókerületi pénz felhasználásáról azonban tudomásom szerint az adott körzet 

képviselője dönt, még ha ki is kéri a képviselő-testület véleményét. 

 

Hódos Árpád, képviselő 

Javaslatként tettem, kértem képviselőtársaimat támogassák ezt a felújítást, hiszen engem 

kerestek meg ezzel kapcsolatosan. 

 

Dr. Sütő László, polgármester válaszai 

- A boronkai kátyúzással kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy a GAMESZ 

halad szépen sorban. 

- A Lidllel kapcsolatban fontos elmondani, hogy az egy hibás tervezés volt, újra 

kellett terveztetni, nem az önkormányzaté az út, jövő hétre lesz jogerős az új 

engedély, ha elkezdik a munkákat, akkor 2-3 hét múlva használható a 

kereszteződés. 

- A kányákkal kapcsolatban megnézzük, hogy mit lehet tenni, elég szigorú a 

szabályozás az esetükben. Korábban a tűzoltóság is nagy szerepet vállalt ebben, ma 

már állami szerv lett, nem tudom, hogy kivonulhatnak-e ilyen esethez. Utána 

fogunk nézni. 

- A nőtlen tiszti szállóval kapcsolatban július 29-én van az utolsó tárgyalási nap, 

amikor befejeződhet az ügy, úgyis a mienk lesz, lehet, hogy rendbe rakjuk előtte. 

- A szőcsényi iskola virágait ezúton is köszönöm Markhard Igazgató Úrnak. 

- Horvátkúton nézzük a megoldásokat, nagyon drága lesz a javítás, tárgyalunk a 

Közútkezelővel is, hiszen a Horvátkúti utca még állami tulajdon. Ahogy megvan a 

költségek számítása mielőbb szerepeltetnünk kell a költségvetésben és lehetőleg 

még a téli hideg előtt megcsinálni. 

- A szelektív szigetekkel kapcsolatban maximálisan egyet értek. 

- Az Orgona-Lidl szakaszt jelezni fogjuk a Lidl felé 

- A Múzeum köz felújítása folyamatban van. 
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A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 

 

 

K.m.f. 

 

 Dr. Sütő László     Bödőné dr. Molnár Irén 

polgármester jegyző 


