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Dr. Sütő László polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 11 fő 

képviselő- testületi tagból 9 fő jelen van. 

A mai ülésen 15 napirendi pontot tárgyalnánk.  

A napirendekre vonatkozóan van-e kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, kérem, 

fogadjuk el a napirendet. 

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

napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot. 
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Ezt követően a Képviselő- testület a következő előterjesztéseket tárgyalja: 
 

 

 

1. Az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodása 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megvitatása 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

3. A Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervének elfogadása 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

4. Beszámoló a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2012. évi 

munkájáról 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

5. Utcanevek felülvizsgálata a T/7757. számú törvényjavaslat alapján 
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

6. Városi TV archív anyagainak áthelyezése 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

7. Marcali Mentők Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

8. Az egyes tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 21/2012. (V. 31.) 

számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

9. Közterület elnevezésének megváltoztatása és közterület elnevezése 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

10. A helyi adókról szóló 34/2009. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelet 

módosítása  

Előadó: Bödőné Dr. Molnár Irén, jegyző 

 

11. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. 

(XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Bödőné Dr. Molnár Irén, jegyző 

 

12. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX. 14.) 

számú önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Bödőné Dr. Molnár Irén, jegyző 
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13. Kazinczy u. 16. szám alatt fekvő ingatlan – határidő meghosszabbítás 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

14. Interpellációra válasz 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

15. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

16. Egyebek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 18631/2/2012 

 4 

1. Az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodása 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése: 

Az előterjesztésből tisztán látszik, hogy a bevételeket és a kiadásokat is kisebb 

arányban teljesítettük annál, mint ami elvárható lenne a három negyedév alapján. Ha 

valaki beleolvas a fejlesztési oldalba, akkor tisztán látja, hogy ott szerepel 2 milliárd 

forint. A fejlesztések már formailag megkezdődtek, azonban pénzügyi teljesítés még 

nem társul melléjük. Ez a 2 milliárd forint fedi le a szennyvíztisztító telep építését és a 

horvátkúti városrész szennyvízelvezetésével kapcsolatos projektet. Ezzel 

kapcsolatosan örömmel tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a tegnapi nap 

folyamán aláírtam a támogatási szerződést és innentől kezdve minden akadály elhárult 

a beruházás megvalósítása elől. Napokon belül megkezdődik majd a hosszan tartó 

közbeszerzési eljárás. 

A másik nagy projektünk a tűzoltólaktanya építése. Ezen beruházásnál is még csak pár 

millió forint kifizetése történt meg. 

A harmadik nagy projektünk a kerékpárút építése, amellyel kapcsolatosan is azt tudom 

elmondani, hogy napokon belül megtörténik a közbeszerzési eljárás kiírása tekintettel 

arra, hogy a múlt héten megkezdődött a 68-as elkerülő út munkaterületének átadása. 

Ami még torzítja az I-III. negyedévet, az annak köszönhető, hogy az Óvoda első 8 

hónapját, illetve a Kórház 5 hónapját is 100%-nak kellett tekintenünk.  

Egy dolgot szeretnék még megjegyezni: az 5/2-es mellékletnél az látszik, hogy a 

bérjellegű járulékoknál fel van tüntetve hatszázezer forint és ehhez nem járul 

bérkifizetés. Ez bizonyos szociális juttatásoknál jelenik meg és valahol könyvelni kell. 

 

Majer István a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: 

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- 

testület számára. 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető: 

Egy olyan dologra szeretném felhívni mások figyelmét is, ami nekem feltűnt. Ugye 

Polgármester Úr is jelezte, hogy a bevételi és a kiadási oldalak is alacsonyabbak az 

elvártnál. Ha megvalósulás oldaláról nézem a dolgokat, akkor az tűnik fel, hogy vagy 

csak óriási beruházások valósulnak meg, vagy csak olyan apró projektek, amelyek a 

választókerületi alap felhasználásával kivitelezhetőek. Úgy gondolom, hogy ezeknek a 

kisebb pénzeknek a felhasználására is szükség van. Egyrészt a lakosság számára fontos 

és hasznos beruházások jönnek létre, másrészt a szubjektív fejlődés-érzetet is növeli. A 

jövőben ezen pénzek megtartását is fontosnak tartom. 

 

Dr. Sütő László, polgármester: 

Egyetértek a Frakcióvezető Úr által elmondottakkal. Vagy Uniós nagypályázatok 

vannak, vagy saját erőből megvalósuló kis beruházások. Az ígéretekkel ellentétben 

2012-ben sem kapták meg a megyei önkormányzatok azt a területfejlesztési forrást, 

ami lehetővé tette volna, hogy a korábban megszokott kisebb útfelújítások, 

intézmények felújításai 10-20 milliós nagyságrendekben megvalósuljanak. Bízunk 

abban, hogy ez változni fog a jövőben. 
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Dr. Sütő László, polgármester:  

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk. 

 

A képviselő-testület - egyhangú igen szavazattal - elfogadta az önkormányzat 2012. I-

III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. 

 

 

2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megvitatása 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése: 

Azt szoktuk mondani, hogy talán ez minden évben az egyik legnehezebb előterjesztés, 

hiszen olyan dologról beszélünk, aminek még nem ismerjük igazán a hátterét. Ez most 

hatványozottan igaz, hiszen ahogy Navracsics Miniszterelnök-helyettes Úr is 

megfogalmazta, 2013 a változás éve lesz. Alapjaiban változik meg szinte minden a 

magyar közigazgatásban, többek között azok a hatáskörök is, amelyeket eddig a 

települési önkormányzatoknak kellett ellátniuk. Nyugodtan mondhatjuk, hogy 2013. 

bizonyos értelemben a bizonytalanság éve lesz. Még nem látjuk pontosan - pedig egy 

hónap múlva működnie kell - a Járási Hivatal tevékenységét, nem látjuk hogyan fog 

működni a Tankerület. Az Építésfelügyeletről még annyi információnk sincs, mint az 

előző kettőről. A társulások megszűnésével teljesen bizonytalan, hogy olyan alapvető 

dolgokat, mint az orvosi ügyeleti rendszert, ki fogja koordinálni a jövőben, illetve 

hogyan fognak erre társulni a települések. Mi mindenképpen nyitottak kívánunk lenni 

a környező falvak irányába, hogy a város ezt továbbra is szervezi, felvállalja. 

Valószínű, hogy a rendszer egészen máshogy fog működni és más lesz a 

finanszírozása.  

Bízunk abban, hogy hamarosan elfogadásra kerül a költségvetés. Miután a köznevelési 

törvényről döntöttek, remélhetőleg Áder János köztársasági elnök úr belátható időn 

belül aláírja. Itt jelzem a Képviselő-testület számára, hogy a törvény aláírása után tíz 

napon belül meg kell hoznunk a saját döntéseinket. Ma van a végszavazás a 

parlamentben arról is, hogy hogyan alakul át a szakképzés rendszere. Az Országgyűlés 

elé kerülő előterjesztésben az van, hogy mezőgazdasági szakközépiskolát, csak az 

ágazati miniszter felügyelete alatt lehet fenntartani. Ez ugye azt jelenti, hogy az ágazati 

minisztérium fogja ezeket az intézményeket üzemeltetni, méghozzá az önállóságuk 

jelentős csorbulásával. Elméletileg egy intézménye lesz az országnak, akihez mindenki 

tartozni fog. Ha az ötezret átlépi a tanulók létszáma, akkor annyi intézmény lesz, 

ahányszor ötezer tanulót kiad a rendszer. Ismerve a számokat azt mondhatjuk, hogy 

mivel Szőcsénynek van hétszáz tanulója, ebből következik, hogy 7-8 ilyen iskolából 

lesz egy közös intézmény. Ugyanúgy át kell majd adnunk a vagyont, mint a 

Kórháznak. Ehhez hozzá kell tennem, hogy a vagyonátadás még ma sem fejeződött be, 

pedig február óta tart. Ha valaki megnézi a telekkönyvet, akkor azt látja, hogy a 

Marcali Kórház nem a Magyar Állam, hanem Marcali Város Önkormányzatáé még ma 

is. Tehát ennyi iskola tekintetében ez egy hosszan tartó folyamat lesz, ami befolyásolni 

fogja a 2013. évi költségvetésünket. Nem látjuk, hogy milyen finanszírozást kapunk, 

hogy mi az, amit el kell látnunk ezeknél az intézményeknél. Hiába jelent meg a 

köznevelési törvény, arra például nem kapunk választ benne, ha az igazgatókat január 

elejére értekezletre rendelik, akkor az útiköltségüket ki fogja finanszírozni. Rengeteg 
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más hasonló probléma merül fel, amelyekre csak a végrehajtási utasítások és egyéb 

közös megállapodások fognak számunkra választ adni. Holnap délelőtt megyek 

ismételten Juhász Tibor Kormánymegbízott Úrhoz a Járási Hivatallal kapcsolatos 

fontos kérdéseket tisztázni. 

Nagyon bízom abban, hogy jövő év február közepére, ameddig a költségvetést el kell 

készítenünk valós számok és pontosan meghatározott feladatkörök alapján tudunk 

előterjesztést készíteni. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy nagyon sokszor kell majd 

a rendeletünket módosítani a rendkívül sok bizonytalansági tényező miatt.  

 

Majer István a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: 

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- 

testület számára. 

  

Kis-Dörnyei László, alpolgármester: 

Alapjaiban nem szeretnék a koncepcióval vitatkozni. Én a fejlesztéseknél találtam egy 

olyan részt, ami nevesíti az útfelújításokat a következő évekre természetesen a 

pályázatok és egyéb lehetőségek függvényében. Nekem is lenne javaslatom arra, hogy 

melyik utcák kerüljenek sorra e tekintetben, de egy általános megfogalmazást 

szerencsésebbnek tartanék. 

 

Kőrösi András, képviselő: 

Bennem és bizonyára sokunkban kérdésként merül fel, hogy az állami 

adósságátvállalás miképpen fog megvalósulni. Továbbra is kérdés, hogy a 

folyószámlahitel és a 30 napon túli tartozások egyáltalán adósságnak számítanak-e. 

Szintén kérdésként merül fel bennem az, hogyha a finanszírozási rendszer 

megváltozik, akkor a maradék adósságállományt miből, illetve milyen ütemezéssel 

fogjuk tudni megoldani. 

Röviden én is szólnék a 2013-as fejlesztésekről, amiket én is összehasonlítottam a 

2012-esekkel. Több egyezés van, viszont vannak új elemek, mint például a 

Polgármesteri Hivatal és a GYÉK energetikai felújítása. 

Én nevesíteném a Móra Ferenc, illetve a Berzsenyi utcákat, amelyek véleményem 

szerint a legrosszabb állapotban vannak és felújításuk, csapadékvíz-elvezetésüknek 

megoldása a jövőben pályázat segítségével mindenképpen szükséges. 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető: 

A koncepció tárgyalásánál szinte minden évben elhangoznak az előttem szólók 

mondatai, hogy korai és felesleges még bármiről beszélni. Elfogadom, hogy ez a 

következő évre vonatkozóan hatványozottan igaz lesz, mert az önkormányzati 

feladatellátás és a finanszírozási rendszer teljesen át fog alakulni. Azért vannak fontos 

elemek, amelyek nélkülözhetetlen tételei kellenek, hogy legyenek a következő évi 

költségvetésnek. Egyik legfontosabb elv, hogy eladósodás-mentesen kell megtervezni 

a költségvetést. Ez egybevág a frakciónk szándékával is. Nagyon örülök, hogy bár 

ÖNHIKI-s támogatással, de nagyobb ingatlan értékesítése és hitelfelvétel nélkül 2011. 

óta egyensúlyba tudtuk hozni a város költségvetését. Véleményem szerint a jelentős 

változások miatt most egy teljesen új felfogást és koncepciót kell kialakítanunk. 
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A másik fontos dolog, hogy ugye napirenden van az önkormányzatok adósság-átvétele 

a Kormányzat által, ami minden bizonnyal bennünket is érint. Azt gondolom, hogy 

folytatni kell az eddig megkezdett és folyamatban lévő beruházások megvalósítását.  

Egyetértek azokkal a tervezett pályázatokkal, amik a különböző intézmények 

energetikai felújítását szolgálják. 

Egy dolgot még kiemelnék, amivel véleményem szerint a koncepciónak foglalkoznia 

kellett volna. Azokra a szervezetekre gondolok, amelyek szolgáltatnak, mint pl.: a 

GAMESZ, mert el tudom képzelni, hogy az állam szívesen fordul majd olyan 

cégekhez, amelyek nagyobb karbantartásokat, kisebb projekteket el fognak tudni 

végezni. A műszaki ellátórendszer üzemeltetése kardinális kérdés lesz. 

Azzal értek egyet, hogy egy koncepció legyen általános szintű. Külön megszámoltam, 

hogy a 2012-es év tervezett különböző ágazati beruházásainál 40 tétel szerepel, 

aminek nagy része nem tudott megvalósulni sajnos forráshiány miatt. Én úgy 

gondolom, hogy ezekből kell majd merítenünk a következő évi költségvetésnél. 

 

Dr. Sütő László, polgármester: 

Semmi akadálya annak, hogy az utcákkal kapcsolatosan általánosságban beszéljünk, a 

nevesítés onnan eredeztethető, hogy ezek az utcák már 3-4 éve szerepelnek a 

programban. Az adósságátvállalással kapcsolatosan és úgy gondolom, hogy az 

adósságunk kb. 50 %-a kerülhet átvállalásra, ami javítani fog az általános 

helyzetünkön. A folyószámla hitellel kapcsolatosan azt tudom elmondani, hogy a 

törvény szerint ebben az évben meg kellett volna szűnni ezeknek, ami minimum 100 

millió forintos megterhelést jelentett volna a központi költségvetésnek. A határidőt 

ezzel kapcsolatosan tegnap kitolták 2013. június 30-ig, tehát addig a folyószámla 

hitelek élhetnek. Magam azt gondolom, hogy nagyon jelentősen csökkentünk kell ezt a 

tételt. 

A lejárt határidejű tartozásokat nem gondolom, hogy figyelembe fogják venni, ezt ki 

kell gazdálkodnunk. 

A többi területen gyakorlatilag adóstársként be fog lépni az önkormányzatok mellé az 

állam. 

Az energetikai pályázatokat én is nagyon fontosnak tartom, hiszen ez lesz az irány, 

ahova a Kormány fókuszálni akar, illetve ezek azok a beruházások, melyek később 

működési költség megtakarítást hozhatnak az önkormányzatnak.   

 

Dr. Sütő László, polgármester: 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

 

163/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadja. 
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3. A Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervének elfogadása 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése: 

Szeretném hozzátenni az előterjesztéshez, hogy a nagy változásokra való tekintettel 

biztosan fognak még pótnapirendek a munkatervbe kerülni, de ez az országgyűlés 

törvényalkotási tevékenységétől fog függeni. 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető: 

Bizonyára Jegyző Asszony és Polgármester Úr is észlelte, hogy frakciónk ebben a 

félévben nem tett javaslatot a munkaterv napirendjeire vonatkozóan. Ez nem véletlen, 

hiszen látjuk azt a nagy feladatot, amit a Képviselő-testületnek és a Hivatal 

dolgozóinak a közeljövőben meg kell oldania. 

Ennek ellenére engedjék meg, hogy most egy módosítást tegyek. Célszerű lenne a 

temetkezéssel kapcsolatos rendeletünkben áttekinteni azt a fejezetet, amely a helyi 

védettségű sírokkal kapcsolatos. Mindenszentek táján derült ki egyesek számára, hogy 

híres marcali családok sírján is a „lejárt felirat” volt. Szeretném, ha utánanéznénk 

annak, hogy ez kikre vonatkozik és beszélnénk erről a kérdésről. Maga a rendelet erre 

vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket, de a belső tartalma számomra nem világos. 

 

Dr. Sütő László, polgármester: 

Vezetői értekezleten már volt erről szó, nem látom akadályát, hogy a munkatervbe 

bekerüljön ennek a rendeletnek a felülvizsgálata. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Kérem, először szavazzunk Dr. Dénes Zsolt módosító indítványáról. 

 

A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a módosító indítványt. 

 

Dr. Sütő László, polgármester: 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

 

164/2012. (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. I. félévi munkatervére 

vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. 

 

 

4. Beszámoló a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2012. évi 

munkájáról 

 
Greffer József tű. alezredes szóbeli kiegészítése: 

Tisztelt Polgármester Úr/Jegyző Asszony/Képviselő-testület! 

Egy évvel ezelőtt, amikor itt álltam Önök előtt volt egy bizonytalansági tényező az 

akkori beszámolómban, ami az új tűzoltólaktanya témaköre volt. Hála Istennek ez a 
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bizonytalansági tényező már eltűnt és itt a legjobb alkalom számomra, hogy 

köszönetet mondjak a támogatásért. Köszönöm a Képviselő-testületnek, az 

önkormányzat dolgozóinak és mindenkinek, hogy a különböző eljárási folyamatokban, 

a jogutódlással, vagyonátadással kapcsolatos tevékenységekben részt vettek és hogy 

ilyen gördülékenyen ez a folyamat lezajlott.  

Az épület nagyon jó ütemben készül, és ha minden jól megy Karácsonyra 

szerkezetkész állapotba fog kerülni. 

Még egyszer köszönöm a segítségüket. 

 

Kőrösi András, képviselő: 

Látható az előterjesztésből, a katasztrófavédelmi törvényből, a különböző 

kormányhatározatokból és végrehajtási utasításokból is, hogy komoly szervezeti 

átalakuláson ment keresztül ebben az évben a helyi katasztrófavédelem. 

Én is szeretném kiemelni, hogy a Képviselő-testület egy emberként állt ki az új 

tűzoltólaktanya megvalósításának ügye mögé. 

Ebből az amúgy terjedelmes beszámolóból jól látható, hogy nagyon sok feladat áll a 

szervezet mögött. Az év első felében a vagyonátadással és az új szervezeti struktúra 

kialakításával kellett foglalkozni. A lakosság számára szeretném elmondani, hogy a 

sok új feladat mellett a napi szolgálat ellátása is gördülékenyen zajlott az évben, amit 

szeretnék megköszönni alezredes úrnak és az állománynak is. 

A 28/2011-es BM rendelet az országos tűzvédelmi szabályzatról szól. Ebben 

szabályozzák a lépcsőházakkal kapcsolatos tűzvédelmi feladatokat is. Szeretném kérni 

a kirendeltség-vezető urat, hogy a közös képviselőket tájékoztassa az aktuális 

szabályokról. A lakosság nagy része nyilván szeretné betartani a szabályokat, de azok 

ismerete nélkül nehezen fog menni. 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető: 

Aki végigolvasta a Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolóját, annak „csalódnia 

kellett” abból a szempontból, hogy lényegében az átalakulás megvalósítását taglalta és 

nem pontos káresetek leírásáról szólt. Egyetértek Kőrösi képviselő társammal abban, 

hogy a laikusoknak továbbra is az tűnhetett fel, hogy a tűzoltóautók mindenhova 

időben odaértek, és az átalakulás nem ment a minőségi munka kárára, amihez 

szeretnék én is gratulálni.  

 

Greffer József tű. alezredes: 

Természetesen tervben van a lakosság tájékoztatása a változásokról. Fel fogjuk keresni 

a közös képviselőket is. A leglényegesebb dolgok nem változtak, pl.: a menekülési utat 

nem lehet leszűkíteni. Pontosították, hogy melyek azok a dolgok, amelyek 

elhelyezhetőek a lépcsőházakban különböző feltételek megvalósulása esetén. 

 

Dr. Sütő László, polgármester: 

Köszönöm szépen a beszámolót és a szóbeli kiegészítést is. Csatlakoznék az előttem 

szólókhoz én is. 

Amikor 2012. év elején „állománygyűlés” keretében a városi tűzoltóságot átvette a 

Megyei Katasztrófavédelmi Parancsnokság, akkor én a megyei parancsnok úrnak azt 

mondtam, hogy egy nagyon jól felkészült, fiatal csapatot vesz át, akik tisztában vannak 
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a feladataikkal és azt nagyon magas színvonalon látják el. Örülök annak, hogy 

mindenféle átszervezés ellenére a munka továbbra is magas színvonalú. 

Köszönöm én is a munkát és további sok sikert kívánok. 

 

Dr. Sütő László, polgármester: 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

 

165/2012. (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 2012. évi kiemelt céljainak megvalósításáról és a kirendeltség-vezetői 

teljesítményértékelő lapon meghatározott 2012. évi feladatok teljesítéséről szóló 

beszámolót megtárgyalta, azt jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

5. Utcanevek felülvizsgálata a T/7757. számú törvényjavaslat alapján 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése: 

Mindenki számára ismeretes, hogy az új törvényi rendelkezés szerint mely utcák 

neveit kell megváltoztatnunk. Arról lehetne hosszasan vitatkozni, hogy ennek most 

volt-e itt az ideje. A parlament már több ülésszakon át vitatkozott a kérdésről, mintha 

az ország legégetőbb problémája ez lenne. 

A felmérések alapján azt állapítottuk meg, hogy három utca esetében egyértelmű a 

változtatás igénye, míg kettő utca esetében vélelmezhető. Ezek az utcák a Lenin, a 

Ságvári, a Latinka, a Karikás és a Kilián utcák. Igyekeztünk összegyűjteni olyan 

neveket, amelyek kötődnek a városhoz, vagy kötődnek az adott területhez. Így merült 

fel leendő utcanevekként Bernáth Aurél, Lehner Vilmos, Csomós utca (a családról) 

Szunyogvár (a releváns terület korábbi elnevezése). Felmerült továbbá Kozma Sándor 

neve, aki az első magyar királyi főügyész volt és sokáig élt Marcaliban, Garibaldi (a 

Lenin utca felső részét hívták korábban így), Szélescsapás utca (a Kilián utca korábban 

ilyen néven szerepelt a városban), Hónig és Svecz utca (a Berzsenyi lakótelep egy 

részét fedték a családok birtokai). Ezeken kívül felmerült még Maroshévíz, Medulin és 

Morrovalle utcák elnevezése a testvérvárosi kapcsolatokra utalva.  

Ehhez a kínálathoz társult még aztán a jogi bizottság első ülésén az a gondolat, hogy el 

lehetne nevezni az utcákat Karikás Frigyes helyett csak Karikás utcának, Ságvári 

Endre helyett csak Ságvári utcának, valamint én vetettem fel és később megerősítést is 

kapott, a Baglas utcának az elnevezése utalva a Baglas hegyre. 

A Fidesz Frakciótól érkezett még javaslatként a Gólya utca és a Bene Ferenc utca 

elnevezés, majd a mai ismételt bizottsági ülésen felmerült a Kopári utca elnevezésének 

lehetősége is, utalva a Kopári Családra és Kopárpusztára, hiszen abba az irányba megy 

a Kilián utca. 
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Azt gondolom, hogy akkor járunk el helyesen, ha a Képviselő-testület nem 18 

elnevezési lehetőséget tesz le az utcák mellé, hanem megpróbál kettő lehetőséget 

megnevesíteni minden utcánál. 

Az eljárás úgy történne, hogy az utcákban lakók egyértelmű kérdést kapnak levélben, 

amire ha kívánnak, válaszolnak. Ezen kívül a városban szokásos módon, a város 

honlapján, egyéb honlapokon közzétesszük a tájékoztatót, hogy a város többi polgára 

is tehessen javaslatot. 

Az utcanév-változással kapcsolatos államigazgatási költségek a központi költségvetést 

fogják terhelni. 

Mindezek alapján a következő javaslatokat tennénk: 

 

Lenin utca helyett Csomós vagy Baglas utca 

Ságvári Endre utca helyett Ságvári vagy Csomós utca 

Latinka Sándor utca helyett Szunyogvár vagy Maroshévíz utca 

Karikás Frigyes utca helyett Karikás vagy Bernáth Aurél utca 

Kilián György utca helyett Szélescsapás vagy Kopári utca 

 

 

Kőrösi András a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében: 

Kettő alkalommal is tárgyaltunk az utcanévváltozásokkal kapcsolatban. Nem 

szeretném elismételni a Polgármester Úr által elmondottakat, de a Bizottság az 

előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.  

 

Hódos Árpád, képviselő: 

Módosító indítványt szeretnék tenni annak érdekében, hogy a Ságvári utca kapcsán a 

már meglévő kettő lehetőség mellé kerüljön fel Bene Ferenc neve is. 

 

Dr. Sütő László, polgármester: 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, Hódos Képviselő Úr által kiegészítettel, 

kérem, szavazzunk. 

 

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

 

166/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 
 

1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és úgy határoz, hogy 2013. januári ülésén az alábbi marcali 

közterületek elnevezését kívánja megváltoztatni a 2012. évi CLXVII. 

törvénnyel összefüggésben:  

 

Lenin utca 

Ságvári Endre utca 

Latinka Sándor utca 

Karikás Frigyes utca 

Kilián György utca 
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2. Ezt megelőzően felkéri Marcali Város Jegyzőjét, hogy a lakossági vélemény-

nyilvánítást a megváltoztatandó közterületek esetében az alábbi új közterület 

elnevezésekre végezze el a Polgármesteri Hivatal közreműködésével: 

 

Lenin utca helyett Csomós vagy Baglas utca 

Ságvári Endre utca helyett Ságvári, Csomós vagy Bene Ferenc utca 

Latinka Sándor utca helyett Szunyogvár vagy Maroshévíz utca 

Karikás Frigyes utca helyett Karikás vagy Bernáth Aurél utca 

Kilián György utca helyett Szélescsapás vagy Kopári utca 

 

Határidő: 2013. januári testületi ülés 

Felelős: dr Sütő László polgármester és Bödőné dr Molnár Irén jegyző 

 

 

6. Városi TV archív anyagainak áthelyezése 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése: 

Eddig ugye a könyvtárban voltak archiválva a felvételek, de már a múzeum 

technikailag teljesen alkalmas a további archiválásra. Az Oktatási Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést. Mivel Markhard József elnök úr nincsen jelen, ezért mondanám, hogy 

a Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára az előterjesztést 

 

Dr. Sütő László, polgármester: 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

 

167/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakkal 

egyet ért; a megszűnt Marcali Városi Televízió által készített, a város 

kordokumentumának számító archív televíziós felvételeket a Berzsenyi Dániel Városi 

Könyvtárból a Marcali Múzeum leltárába és raktárába helyezi át megőrzés, 

digitalizálás és további terjesztés céljából. 

 

Felelős: Monostori Szilveszter, könyvtárigazgató; Vidák Tünde, 

múzeumigazgató, és Filebics Márta, gazdasági vezető 

Határidő: 2012. december 31. 
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7. Marcali Mentők Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

 

Kőrösi András a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében: 

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- 

testület számára. 

 

Dr. Sütő László, polgármester: 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

 

168/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 
 

1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali Mentők 

Közalapítvány új kuratóriumi elnöke megválasztásáról és alapító okiratának 

módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta; a közalapítvány elnökévé Polónyi 

Csilla helyett Vizvári Zsoltot választja meg és ennek megfelelően az alapító okirat 8. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 

   

  „8.) Az alapító a kuratórium tagjaivá az alábbi személyeket jelöli ki. 

 

 Vizvári Zsolt   8700 Marcali, Dankó u. 7. (elnök) 

 Gazda Tamás   8700 Marcali, Táncsics M. u. 39. 

 Obál András János  8700 Marcali, Széchenyi u. 23.” 

 

2. A képviselőtestület az alapító okirat 10. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„10.) A közalapítvány képviselője a kuratórium elnöke: 

 

 Vizvári Zsolt   8700 Marcali, Dankó u. 7.” 

 

 

3. Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„14.) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 74/A–74/F. §-ai, 

valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény szabályai az irányadók.” 

 

 

4. A képviselőtestület az alapító okirattal kapcsolatos eljárásra teljes jogkörrel 

meghatalmazza Dr. Illés Attila ügyvédet (8700 Marcali, Múzeum köz 1.) 

 

 

Felelős:  Dr. Sütő László polgármester, Dr. Illés Attila ügyvéd 

Határidő:  azonnal 
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8. Az egyes tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 21/2012. (V. 31.) 

számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

 
Bödőné Dr. Molnár Irén Jegyző szóbeli kiegészítése: 

A Jogi Bizottság ülésén jeleztük, hogy a hatálybalépés körüli szabályozásban van némi 

bizonytalanságunk. Ennek a rendeletnek a hatályon kívül helyezésével egy időben az 

lenne célszerű, ha a folyamatban lévő ügyeket is meg lehetne szüntetni. Egyeztettünk a 

Kormányhivatal Törvényességi Főosztályával és az Alkotmánybíróságra vonatkozó 

törvényt is áttekintve az a javaslatunk, hogy a rendelet a kihirdetést követő napon 

lépjen hatályba és ezzel egyidejűleg a jelenlegi ügyeket is lezárjuk. 

 

Kőrösi András a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében: 

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- 

testület számára. 

 

Dr. Sütő László, polgármester: 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

egyes tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 21/2012. (V. 31.) számú 

önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyező 33/2012. (XI. 29.) számú 

önkormányzati rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

9. Közterület elnevezésének megváltoztatása és közterület elnevezése 

 
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése: 

Kissné Molnár Ágnes kezdeményezésére a templom és a parókia közötti terület az 

épületekkel együtt (a Hősök terének egy része) új nevet fog kapni és Boldog II. János 

Pál Pápa térnek fogjuk hívni. 

 

Kissné Molnár Ágnes, képviselő: 

Előre is szeretném megköszönni, hogy egyhangúan megszavazzák képviselő társaim a 

tér elnevezését és városunk díszpolgárának lakhelye gyönyörű nevet fog kapni. 

(Ezek után Képviselő-asszony bemutatta II. János Pál Pápa életét.) 

 

Hódos Árpád, képviselő: 

Mi helyi kereszténydemokraták nagy örömmel és lélekkel támogatjuk ezt a 

lehetőséget, hogy ebben a keresztényellenes világban ilyen elnevezésnek lehetünk a 

tanúi és Boldog II. János Pál Pápáról nevez el a Képviselő-testület közterületet.  

II. János Pál bejárta a világot és szeretetre, békességre hívta fel az emberek figyelmét 

mindenhol. Itt szeretném megköszönni az egyházközségnek, hogy Képviselő Asszony 

segítségével ezt az előterjesztést idehozta. 

Rendszerváltozás szerű nap van ma Marcaliban és én ezt nagy örömmel veszem 

tudomásul.  
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Dr. Sütő László, polgármester: 

Az előterjesztéssel és azzal, hogy december 1-jével kapjon új elnevezést a tér egy 

része, természetesen egyetértek. 

Én nem gondolom, hogy keresztényellenes világban élnénk. Kétségtelen, hogy vannak 

olyan országok, ahol ez a jelenség jelen van, de Marcaliban ez nem jellemző, amit 

nyugodt szívvel, mindenkinek a szemébe nézve merem és tudom mondani. 

Rendszerváltozás pedig nincsen ma Marcaliban, mert az már megtörtént 1990-ben. A 

jelzőket nem szabad elhasználni, mert elcsépelődnek. 

 

Dr. Sütő László, polgármester: 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

 

169/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta 

és Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testülete Jogi és Ügyrendi Bizottságának 

egyező véleménye, valamint az érintett közterületen lakóhellyel rendelkező 

állampolgár véleménye alapján a marcali belterület 557/2 hrszú közparknak 2012. 

december 1. napjával a „Boldog II. János Pál pápa tér” elnevezést állapítja meg. 

Egyúttal felkéri Marcali Város Jegyzőjét, hogy az új közterület elnevezést a 

címnyilvántartásban vezesse át és a közterület elnevezésével kapcsolatos 

kötelezettségeinek tegyen eleget.  

 

Határidő: 2012. december 15. 

Felelős: dr Sütő László polgármester és Bödőné dr Molnár Irén jegyző 

 

 

10. A helyi adókról szóló 34/2009. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése: 

Érdemben semmi nem fog változni, csak megfogalmazásbeli különbségek lesznek. 

Már most szeretném megnyugtatni a lakosságot, hogy a Képviselő-testület semmilyen 

adónemnek az emelését nem tervezi. 

 

Kőrösi András a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében: 

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- 

testület számára. 

 

Dr. Sütő László, polgármester: 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a 

helyi adókról szóló 34/2009. (XI. 27.) számú önkormányzati rendeletet módosító 

36/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

11. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. 

(XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése: 

Az előterjesztés arról szól szemben az eddigi gyakorlattal, hogy a belföldi és külföldi 

delegációk kialakításánál a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület fog dönteni 

az utazók névsoráról. 

 

Kőrösi András a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében: 

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- 

testület számára. 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető: 

A Jegyző Asszonytól szeretném megkérdezni a következőt: 

Az a jogi megfogalmazás, hogy a polgármester javaslatára a képviselő-testület állapítja 

meg a delegációk névsorát lehetővé teszi-e a Képviselő-testület bármely tagjának, 

hogy az összetételre módosító indítvány terjesszen elő. 

 

Bödőné Dr. Molnár Irén, Jegyző: 

Igen, az SZMSZ-ünk 33. §-a rendelkezik a vitavezetés szabályairól, amely lehetőséget 

ad erre. Ezen paragrafus mentén lehet a módosító indítványokat megtenni és azokat 

szavazásra bocsájtani. 

 

Kőrösi András, képviselő: 

Én úgy ítélem meg, hogy ez a rendeletmódosítás a polgármester jogkörének a 

szűkítése. 23 évig nem volt azzal probléma, hogy a polgármester jelölte ki az 

önkormányzati delegációk tagjait. A Képviselő-testület jelenlegi felállását tekintve azt 

hiszem egyértelmű, hogy ki fogja meghatározni a delegációkba való bekerülést. 

 

Hosszú András, képviselő: 

Egyetértek Kőrösi képviselőtársammal abban, hogy ez az új rendelkezés a 

Polgármester Úr „lehetőségeit” csökkenti.  

Eddigi tapasztalataim alapján sosem politikai döntések határozták meg a delegációk 

összeállítását a nemzetközi kapcsolatok ápolása terén. Mindig szem előtt volt tartva, 

hogy egy egészséges egyensúlyt teremtsünk.  

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető: 

Utánanéztem és más városok SZMSZ-eiben is találtam ilyen rendelkezéseket, tehát 

nem Marcaliban fog ez a kérdés először szabályozás alá kerülni. Nem kívántuk 

Polgármester Úr mozgásterét korlátozni. A mi általunk megadott alternatívák rugalmas 

és bő mozgásteret tesznek lehetővé.  



                                                                                                                                 18631/2/2012 

 17 

A célunk csak az volt, ha a Képviselő-testület többségének nem megfelelő a 

delegációk összetétele, akkor azon módosítani lehessen. Meggyőződésem, hogy a 

következő kettő évben nem fog olyan előfordulni, hogy a testület felül fogja bírálni a 

polgármester javaslatát, mert ő kellő körültekintéssel és odafigyeléssel fogja a 

delegációk összetételét meghatározni. 

 

Dr. Sütő László, polgármester: 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6– igen – 2 ellenszavazattal – 1 tartózkodás 

mellett elfogadta az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

20/2010. (XI. 26.) számú önkormányzati rendeletet módosító 34/2012. (XI. 30.) számú 

önkormányzati rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

12. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX. 14.) 

számú önkormányzati rendelet módosítása 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése: 

A különböző hulladékok égetésének szabályai a központi jogszabályban változtak, 

ezért kell módosítanunk a rendeletet. 

 

Bödőné Dr. Molnár Irén, Jegyző: 

A jelenlegi módosítás csak az égetésre lehetőséget adó időtartamokat tartalmazza és 

azt a hivatkozást, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartása 

mellett lehet égetni. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-a alapján nem lehet a felsőbb 

szintű jogszabályban található rendelkezéseket megismételni a helyi rendeletben. 

Éppen ezért kérni fogom kollégáim segítségét, hogy honlapunkra a rendeletmódosítás 

indoklása is felkerüljön, amiből a lakosság tájékozódhat az OTSZ azon 

rendelkezéseiről, amelyek a különböző hulladékok égetésére vonatkoznak.  

 

Kőrösi András a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében: 

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- 

testület számára. 

 

Dr. Sütő László, polgármester: 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a 

közterületek tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX. 14.) számú önkormányzati rendeletet 

módosító 35/2012. (XI. 30.) számú önkormányzati rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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13. Kazinczy u. 16. szám alatt fekvő ingatlan – határidő meghosszabbítás 

 
Majer István a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: 

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- 

testület számára. 

 

Dr. Sütő László, polgármester: 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

 

170/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Gábor 8700 Marcali, 

Kazinczy u. 16. szám alatti lakos beadványát megtárgyalta, az általa 2009.03.02.-óta 

bérelt, a Marcali 1822/2/A/1 hrsz. alatti ingatlanon fekvő, önkormányzati lakás 

vonatkozásában, mint az elővásárlásra jogosult bérlőt vevőül kijelölte.  

 

Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete 117/2012. (IX.13.) számú 

képviselő-testületi határozatában Horváth Gábor 8700 Marcali, Kazinczy u. 16. szám 

alatti lakos részére biztosított vételi jogot további 90 nappal meghosszabbítja.  

 

A Képviselő-testület továbbra is fenntartja feltételét, mely szerint a vevő a fizetendő 

vételárat (3.120.000,- Ft) az adás-vételi szerződés megkötésekor egy összegben fizeti 

meg, és az adásvétellel járó költségek a vevőt terhelik.  

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az adásvételi szerződés jelen 

döntésben foglaltaknak, illetve Marcali Város Önkormányzatának 19/2003.(X.17.) 

számú rendelete alapján történő elkészítésére. Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a 

polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Felelős: dr. Sütő László polgármester  

Határidő: értelem szerint, a vételi jog biztosításának időtartama további 90 nap 

 

 

14.  Interpellációra válasz 

 

Majer István, képviselő: 

Az interpellációra adott választ elfogadom. 

 

Dr. Sütő László, polgármester: 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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171/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Majer István képviselő, a 

Fecske utca útburkolatának kiépítése vonatkozásában tett interpellációjára adott 

választ elfogadja. 

 

 

15. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése: 

A 9/2012. (I. 19.) számú határozat arról szól, hogy a Kormányhivatal a közoktatási 

intézményekben végzett hatósági ellenőrzést, amelyekről a polgármester tájékoztatva 

lett. Annyit szeretnék megjegyezni, hogy valamennyi hiányosságnak az elhárítása még 

nem történt meg. 

 

Dr. Sütő László, polgármester: 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

 

172/2012. (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város képviselő-testülete a lejárt határidejű 31/2011. (II.24.), 92/2011. (VI. 

13.), 107/2011. (VII. 28.), 145/2011. (X. 20.), 146/2011. (X. 20.), 148/2011. (X. 20.), 

152/2011. (X. 20.), 153/2011. (X. 20.), 154/2011. (X. 20.), 159/2011. (XI. 16.), 

165/2011. (XI. 24.), 166/2011. (XI. 24.), 167/2011. (XI. 24.), 168/2011. (XI. 24.), 

169/2011. (XI. 24.), 170/2011. (XI. 24.), 171/2011. (XI. 24.), 173/2011. (XI. 24.), 

174/2011. (XI. 24.), 175/2011. (XI. 24.), 193/2011. (XII. 15.), 196/2011. (XII. 15.), 

9/2012. (I. 19.), 23/2012. (II. 16.), 25/2012. (II. 16.), 27/2012. (II. 16.), 40/2012. (III. 

13.), 45/2012. (III. 28.), 46/2012. (II. 28.), 50/2012. (IV. 26.), 53/2012. (IV. 26.), 

57/2012. (IV. 26.) 59/2012. (IV. 26.), 68/2012. (VI. 29.), 72/2012. (VI. 30.), 74/2012. 

(V. 30.), 77/2012. (VI. 14.), 79/2012. (VI. 21.), 86/2012. (VI. 21.), 89/2012. (VI. 21.), 

90/2012. (VI. 21.), 93/2012. (VIII. 13.), 95/2012. (VIII. 13.), 105/2012. (VIII. 13.), 

109/2012. (IX. 13.), 110/2012. (IX. 13.), 114/2012. (IX.13.), 115/2012. (IX. 13.), 

119/2012. (IX. 13.), 123/2012. (IX. 27.), 124/2012. (IX. 27.), 132/2012. (X. 18.), 

136/2012. (X. 18.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag 

tudomásul veszi. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a 194/2011. (XII. 15.), 10/2012. (I. 19.), 11/2012. (I. 

19.), 20/2012. (II. 16.), 51/2012. (IV. 26.), 94/2012. (VIII. 13.), 121/2012. (IX. 13.), 

26/2012. (II. 16.), 47/2012. (III. 28.), 80/2012. (VI. 21.), 87/2012. (VI. 21.), 97/2012. 

(VIII. 13.), 117/2012 (IX. 13.), 99/2012. (VIII. 13.), 100/2012. (VIII. 13.), 103/2012. 

(VIII. 13.), 104/2012. (VIII. 13.), 111/2012. (IX. 13.), 118/2012. (IX. 13.), 120/2012. 
(IX. 13.), 139/2012. (X. 18.) számú határozatok végrehajtását továbbra is kísérje 

figyelemmel. 
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Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Kérdések, Interpellációk: 

 

Kissné Molnár Ágnes, képviselő: 

A Saubermachertől kapott tájékoztatóban az szerepel, hogy november 26-a a zöld 

hulladék elszállításának az időpontja. Ez ugye most kitolódott december 10-ére. Azt 

látom, hogy a városban mindenki kitette a zsákokat. Arra van esély, hogy szállítanak 

még december 10-e előtt, vagy inkább húzzuk vissza a zsákokat? 

A könyvtár előtt a világítás továbbra sem készült el. 

 

Kőrösi András, képviselő: 

Két dologgal kapcsolatban szeretnék interpellálni: az egyik a volt nőtlen tiszti 

lakóteleppel kapcsolatos. Egy társasházban vegyszeres bolhairtást kellett végezni. 

Ennek előzménye, hogy közterületen etetik az olyan macskákat, amelyek a 

legminimálisabb higiéniai ellátást sem kapják meg. Ezáltal bebolhásodnak, 

betetvesednek, majd így beszöknek a társasházakba. Az macskáknak papírdobozokból 

lakóhelyeket alakítanak ki. Ha ez a jelenség elszaporodik, bizony több helyen is közbe 

kellene lépni. Kérném a Polgármester Urat, hogy a Közterület-Felügyelet, vagy az 

ÁNTSZ bevonásával ezeket a helyeket szüntesse meg.   

A másik interpellációm a hétvégi randalírozásokra és a köznyugalom megzavarására 

vonatkozik, amire szintén lakossági bejelentés érkezett. A Rákóczi utca 13. és 21. 

környékéről jelezték, hogy a mindenki által ismert szórakozóhely bezárása után 

fiatalok rendszeresen randalíroznak, kukákat borogatnak fel, szükségleteiket a boltok 

előtt végzik el, különböző technikai dolgokat megkárosítanak. Ezzel kapcsolatosan 

lépnünk kell valamit, akár a rendőrség bevonásával, akár a kamerarendszer által adott 

lehetőségekkel, hogy a város biztonságosabb legyen.  

 

Hosszú András, képviselő: 

Olyan információk láttak napvilágot, hogy a kismamákat nem tudják fogadni 2013 

januárjától a Marcali Kórházban. Ha ez igaz, akkor ez ellen sürgősen kell valamit 

tennünk, ha pedig nem, akkor az ellen kell tenni, hogy ilyen rémhírek ne terjengjenek 

a városban. Szeretnék egy nyílt választ ezzel kapcsolatosan. 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető: 

Börnics Doktor Nő távozása generált bizonyos téves pletykákat. Egyeztettem a másik 

négy körzet háziorvosaival és mindegyikük nevében mondhatom, hogy nem kívánjuk 

feladni a praxist, szóval a hozzánk tartozó betegek nyugodjanak meg. 

A választókerületi pénzek felhasználásával kapcsolatban a tanulságokra szeretném 

felhívni a figyelmet a hivatal számára. A körzetemben a szelektív sziget elhelyezésével 

kapcsolatban komoly viták voltak, amik mint később kiderültek már több hónapja 

tartottak. Kérném, hogy kicsit nagyobb körültekintéssel járjon el a hivatal bizonyos 

dolgokban és nagyobb információáramlást biztosítson. 
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Szeretnék még egy utcanévváltozást kezdeményezni. A Boldog Gizella templom 

mellett van egy utca, amit úgy hívnak, hogy Gizella utca. Meggyőződésem, hogy ezt 

az utcát Boldog Gizelláról kívánták annak idején elnevezni. Túl sok ott lakót ez nem 

érint, és szeretném, ha a következő testületi ülésen ez a kérdés napirendre kerülne. 

Szeretném még kérni, hogy miután az utcákat átneveztük, az új névadókról tartanánk 

egy lakossági tájékoztatást. Jó lenne, ha ezekről a helyi ismertségű emberekről, 

családokról a város lakossága tudomást szerezhetne. 

 

Hódos Árpád, képviselő: 

A temetőben még Mindenszentek előtt fűkaszával nyírták a füvet és sok lakossági 

panasz érkezett azzal kapcsolatban, hogy a sírokat nem lehetett letakarítani rendesen, a 

nedves fű ugyanis megfogta azokat. Ezzel kapcsolatosan szeretném, ha lépnénk 

valamit a jövőben. 

 

Majer István, képviselő: 

A héten rengeteg tárgyalásom volt a Kaposvári Kórházzal és a GYEMSZI-vel 

kapcsolatban, és ha a Polgármester Úr megengedi, akkor a felvetett kérdésekre tudok 

válaszolni. 

Minden nap zajlanak a különböző szakmák csoportjai között az egyeztetések. A közös 

kórház főigazgatója és a GYEMSZI főigazgató-helyettese egyértelműen kijelentette, 

hogy Marcaliban a jelenleg meglévő ágyszám és ellátási struktúra nem változik. 

A marcali vezetéssel kapcsolatban egyértelműen jelezte a Kaposvári Kórház vezetése 

is, hogy nem kívánnak a megyeszékhelyről embert kiküldeni. Holnapi nappal Dr. Ács 

Zoltán lesz megbízva a Marcali Kórház vezetésével. 

 

Kissné Molnár Ágnes, képviselők: 

A galambokkal kapcsolatban szeretném kérni, hogy tegyünk már valamit. Mindig 

átsiklunk felettük, de az önkormányzat épülete mellett ez nagyon komoly probléma. 

 

Dr. Sütő László, polgármester: 

A szemétszállítással kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy egészen biztosan 

december 10-én lesz szállítás. 

A könyvtárvilágítás kiépítését meg fogjuk sürgetni. 

A macskákkal kapcsolatban annyit tudunk tenni, hogy a lakosságot figyelmeztetjük 

bizonyos együttélési szabályokra. Sem a macskákra, sem a galambokra pillanatnyilag 

Magyarországon nincsen jogszabály. Azzal, hogy az Alkotmánybíróság hatályon kívül 

helyezte a közösségellenes magatartásokról szóló rendeletünket még kevesebb 

szankcionálási lehetőség maradt a kezünkben. 

A hétvégi randalírozókat jeleztük már a rendőrség felé. Fokozottan ellenőrzik szombat 

esténként a nevezett területet, reméljük, hogy jobb irányba fog változni a dolog. 

Dénes Frakcióvezető Úr kezdeményezésével teljesen egyetértek, meg fogjuk csinálni a 

változtatást a Gizella utcával kapcsolatban. 

A temetőben végzett kaszálással kapcsolatban már jeleztük a vezetőnek, hogy 

körültekintőbben végezzék a munkájukat. 

 

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 
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K.m.f. 

 

 

 

Dr. Sütő László       Bödőné dr. Molnár Irén 

  polgármester         jegyző 

 

 


