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Készült: Marcali Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 6-i 

soron kívüli üléséről. 

 

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

emeleti nagyterem) 

 

Jelen vannak: Dr. Sütő László Marcali város polgármestere 

 Kis-Dörnyei László, alpolgármester 

Buna Péter Tamás 

Dr. Dénes Zsolt  

Hódos Árpád  

Hosszú András  

Kissné Molnár Ágnes 

Markhard József 

Kőrösi András  

Dr. Ledniczki István 

Majer István , képviselő-testületi tagok 

 

Meghívottak: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

Pápainé dr. Káplár Orsolya, mb. aljegyző, igazgatási 

irodavezető 

Nagyné Gelencsér Éva, műszaki és városüzemeltetési 

irodavezető 

Zajcsuk Lajos, pénzügyi irodavezető 

Bereczk Balázs, kistérségi irodavezető 

 

 Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető 

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

11 fő képviselő-testületi tag jelen van. 

A mai ülésen a kiküldésre került két napirendi pontot tárgyalnánk. A napirendekre 

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

napirendet. Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – 11 igen – szavazattal 

a napirendi javaslatot az alábbiak szerint fogadta el: 

 

 

1. A  Önkormányzat egyes törzskönyvi adatainak, valamint szervezeti és 

működési szabályzata függelékének módosításáról 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

2. A Marcali Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 
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1. Az Önkormányzat egyes törzskönyvi adatainak, valamint szervezeti és 

működési szabályzata függelékének módosításáról 

 
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Az önkormányzat törzskönyvi adatai a Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. 

számú függelékén kerültek felsorolásra, melyek közé felsorolásra került a háziorvosi 

alapellátás is. Az időközben a járási feladathoz átkerült szakfeladatok pedig törlésre 

kerültek. 

 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A Képviselő- testület egyhangú – 11 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

84/2013. (V.23.) számú képviselő-testületi határozat 
 

1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Marcali Város 

Önkormányzata tekintetében a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 

nyilvántartásban feltüntetett szakfeladatokat a „862101háziorvosi alapellátás” 

szakfeladattal egészíti ki. 

 

2. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2010 (XI.26.) számú helyi 

rendeletét a Marcali Város Önkormányzata tekintetében a Magyar 

Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban feltüntetett 

szakágazatot és szakfeladatokat tartalmazó  - jelen előterjesztés mellékletét 

képező – 4. számú függelékkel egészíti ki.  

 

3. A Képviselő-testület felkéri Dr. Sütő László, polgármestert, hogy az 

Önkormányzat kincstári törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok jelen 

döntésben meghatározott módosításának átvezetése iránt intézkedni 

szíveskedjen. 

 

4. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 174/2012 (VII.26.) 

Kormányrendelet alapján az önkormányzat törzskönyvéből törli az alábbi 

szakfeladatokat: 

882112  Időskorúak járadéka 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

889935  Otthonteremtési támogatás 

889936  Gyermektartásdíj megelőlegezése 

889967  Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és – átalakítási 

támogatása 

 

Felelős : Dr. Sütő László, polgármester (törzskönyvi bejelentésért): 

  Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

Határidő: azonnal 
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1. A Marcali Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Megállapodás 

módosítását a társulás a legutóbbi ülésén elfogadta. A módosításnak két fő eleme van, 

az egyik, hogy július 1-től a sávolyi óvoda is, mint a Marcali Óvodai Központ 

tagintézménye társulási fenntartás alá kerül. A másik pedig az, hogy sikerült 

megállapodni abban, hogy a szociális és gyermekjóléti alapellátások további 

működtetésében minden önkormányzat részt vegyen úgy, hogy öt körzetre bontva a 

kistérség teljes területe 100%-osan lefedésre kerüljön. 

 

Dr. Ledniczki István a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés 

 

Dr. Ledniczki István, képviselő 

A háziorvosi alapellátásban részt vesznek azok a Balaton parti háziorvosok is, akik 

Keszthelyhez lettek csatolva. Mennyire tudják az ügyelő vidéki orvosok, hogy a 

betegeket hová kell továbbküldeniük? Egy balatonberényi beteget például Keszthelyre 

kell küldeni. Mennyire tájékozottak ebben? Felvetődött-e olyan, hogy ez a pár 

település tartozzon a keszthelyi ügyeleti szolgálathoz? 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A balatonberényi önkormányzat tárgyalta már a háziorvosi ügyelet Keszthelyhez 

történő csatlakozását, de egyenlőre a tagságukat Marcaliban is fenntartják. 

 

Dr. Ledniczki István, képviselő 

A társulás már elfogadta ezt az előterjesztést, viszont ez csak akkor lép életbe, ha 

minden település elfogadta már? 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Igen, ha akár egy település is nemleges választ ad, újra kell tárgyalni az ügyet. 

 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A Képviselő- testület egyhangú – 11 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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85/2013. (VI.06) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Marcali Kistérségi Többcélú 

Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a 

Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2. Egyebek 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Pénteken megjelent az új Leader pályázati kiírás, melyben vannak olyan pályázati 

ablakok, ahol a város is pályázni tud. A Művelődési Központ és a Marcali Turisztikai 

Egyesület vezetőivel tárgyaltunk arról, hogy célszerű lenne pályázatot benyújtani a 

Művelődési Házat és a Kulturális Korzót összekötő sétányon egy termelői piac, ünnepi 

vásár megtartására alkalmas pavilonsor kialakítására. Kérném a Képviselő-testület 

felhatalmazását ahhoz, hogy az összerakás után benyújthassuk a pályázatot. 

 

Kérdés 

 

Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető 

Nem szűk ez a hely ilyen pavilonsor kialakításához? 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Véleményem szerint elég a hely, ráadásul az intézményvezető és a turisztikai egyesület 

vezetője kezdeményezték,így a korzó jelleg is erőteljesebb lenne. 

 

Buna Péter, képviselő 

A pályázat benyújtásakor szükséges a helyszín megadása?  

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Igen, a helyszínt meg kell adni. 

 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A Képviselő- testület egyhangú – 11 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

86/2013. (VI.06) számú képviselő-testületi határozat 

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

2013" pályázati felhívás keretében „Életminőség javító intézkedések – 

Közösségfejlesztés” céllal pályázatot (pályázati adatlapot) nyújt be „Városi korzózás- 
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kulturális korzó Marcaliban” tárgyában, a Balatongyöngye Vidékfejlesztési 

Egyesülethez. 

A fejlesztés tervezett bruttó bekerülési költsége 18 415 000,- Ft (azaz tizennyolcmillió 

négyszáztizenötezer forint), mely megvalósításához 14 500 000,- Ft (azaz 

tizennégymillió ötszázezer forint) összegű Leader támogatás mellé, Marcali Város 

Önkormányzata 3 915 000,- Ft (azaz hárommillió kilencszáztizenötezer forint) 

összegű saját forrást, a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati cél illeszkedik az önkormányzat 

által elfogadott 16/2003 (X.16.) számú Marcali Város helyi építési szabályzatához 

(rendezési tervéhez). 

A Képviselő-testület felkéri a város polgármesterét a pályázati adatlap benyújtására. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: 2013. június 14. 

 

 

 

 

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Dr. Sütő László     Bödőné dr. Molnár Irén  

   polgármester            jegyző  


