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 Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető 

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

képviselő-testületi tagból 9 fő jelen van. 

A mai ülésen a kiküldésre került,  az adósságkonszolidációval kapcsolatos három 

napirendi pontot, valamint a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

törzstőke emelésével kapcsolatos előterjesztéseket tárgyalnánk, illetve az egybek 

napirendi pont alatt néhány testületi hozzájárulást igénylő dologról adnék tájékoztatást. 

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

fogadjuk el a napirendet. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – 9 igen – szavazattal a napirendi 

javaslatot az alábbiak szerint fogadta el: 

 

88/2013. (V.23.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú – 9 igen – szavazattal 

a 2013. június 24-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 

 

1. Az önkormányzat adósságának részleges átvállalásáról, az 

adósságkonszolidációval érintett önkormányzati kötvény egy részének 

lejárat előtti visszaváltásáról. (K&H Bank) 
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Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

2. Az önkormányzat adósságának részleges átvállalásáról, az 

adósságkonszolidációval érintett önkormányzati kötvény egy részének 

lejárat előtti visszaváltásáról. (Volksbank) 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

3. Az önkormányzat adósságának részleges átvállalásáról, az 

adósságkonszolidációval érintett önkormányzati kötvény egy részének 

lejárat előtti visszaváltásáról. (Hypo Bank) 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

4. Előterjesztés a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. törzstőke 

felemeléséről 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

5. Egyebek 
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1. Az önkormányzat adósságának részleges átvállalásáról, az 

adósságkonszolidációval érintett önkormányzati kötvény egy részének 

lejárat előtti visszaváltásáról. (K&H Bank) 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

Az átvállalás előkészítése előtt a 2012. december 31-i állapot alapján fennálló 

adósságállományról adatot szolgáltattunk, mely alapján az államháztartásért felelő 

miniszter meghatározta a ténylegesen átvállalásra kerülő adósságelemeket.  

A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél fennálló adósságból 578.426,99 forint kerül 

átvállalásra. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A Képviselő- testület egyhangú – 9 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

89/2013. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2013. évi 

központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §. rendelkezése, 

valamint az ÁKK által kiadott Útmutató alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

A Magyar Állam és Marcali Város Önkormányzata között megkötött megállapodás 

alapján, amely az állam által átvállalásra kerülő adósságállomány összegét rögzíti, 

önkormányzatunk 578.426,99 EUR adósságát átvállalja az ÁKK. Az átvállalandó 

adósságból 578.426,99 EUR összeg pénzügyi teljesítése ÁKK átvállalással történik 

2013.06.28-i értéknappal, és az önkormányzat, mint Kibocsátó a K&H Bank Zrt. felé 

fennálló kötvénytartozását csökkenti.  

A kötvényállomány csökkentése visszaváltás formájában történik, ezért a képviselő-

testület 2013. június 28-i dátummal elrendeli az alábbi kötvény visszaváltását: 

Kötvény megnevezése: „Marcali 2027” 

Kibocsátás dátuma: 2007. július 26. 

Kötvénytulajdonos megnevezése: K&H Bank Zrt. 

Visszaváltásra kerülő kötvények darabszáma: 159.786.906 db 

Visszaváltás összege: 578.426,99  

Visszaváltás devizaneme: EUR 

 

A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben  felhatalmazza a 

polgármestert a kötvény névértéken történő visszavásárlási nyilatkozat megtételére.  

Az útmutatóban foglalt valamennyi szerződés és megállapodás aláírására, valamint 

felhatalmazza, hogy intézkedjen a kötvény kibocsátás feltételeit tartalmazó 

Információs Összeállítás illetve az Okirat módosításának lehető legkorábban történő 

kezdeményezéséről a KELER Zrt.-nél annak érdekében, hogy a konszolidációt 

követően esedékessé váló kamat- illetve tőkefizetési kötelezettség teljesítéséig, azaz 

2013. szeptember 30-ig az Okiratcsere megtörténjen. 
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Felelős: dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

2. Az önkormányzat adósságának részleges átvállalásáról, az 

adósságkonszolidációval érintett önkormányzati kötvény egy részének 

lejárat előtti visszaváltásáról. (Volksbank) 

 

Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése 

Az előterjesztések és határozatok formája kötött, ezen változtatni nem tudunk, a 

Volksbank esetében 269.105.189 db kötvény kerül visszaváltásra. 

 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

 

A Képviselő- testület egyhangú – 9 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

90/2013. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2013. évi 

központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §. rendelkezése, 

valamint az ÁKK által kiadott Útmutató alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

A Magyar Állam és Marcali Város Önkormányzata között megkötött megállapodás 

alapján, amely az állam által átvállalásra kerülő adósságállomány összegét rögzíti, 

önkormányzatunk 1.005.674,46 EUR adósságát átvállalja az ÁKK. Az átvállalandó 

adósságból 1.005.674,46 EUR összeg pénzügyi teljesítése ÁKK átvállalással történik 

2013.06.28-i értéknappal, és az önkormányzat, mint Kibocsátó a Magyarországi 

Volksbank Zrt. felé fennálló kötvénytartozását csökkenti.  

A kötvényállomány csökkentése visszaváltás formájában történik, ezért a képviselő-

testület 2013. június 28-i dátummal elrendeli az alábbi kötvény visszaváltását: 

Kötvény megnevezése: „Marcali 2027 II.” 

Kibocsátás dátuma: 2007. szeptember 18. 

Kötvénytulajdonos megnevezése: Magyarországi Volksbank Zrt. 

Visszaváltásra kerülő kötvények darabszáma: 269.105.189 db 

Visszaváltás összege: 1.005.674,46  

Visszaváltás devizaneme: EUR 

 

A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben  felhatalmazza a 

polgármestert a kötvény névértéken történő visszavásárlási nyilatkozat megtételére.  

Az útmutatóban foglalt valamennyi szerződés és megállapodás aláírására, valamint 

felhatalmazza, hogy intézkedjen a kötvény kibocsátás feltételeit tartalmazó 

Információs Összeállítás illetve az Okirat módosításának lehető legkorábban történő 

kezdeményezéséről a KELER Zrt.-nél annak érdekében, hogy a konszolidációt 
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követően esedékessé váló kamat- illetve tőkefizetési kötelezettség teljesítéséig, azaz 

2013. szeptember 15-ig az Okiratcsere megtörténjen. 

 

Felelős: dr. Sütő László polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

3. Az önkormányzat adósságának részleges átvállalásáról, az 

adósságkonszolidációval érintett önkormányzati kötvény egy részének 

lejárat előtti visszaváltásáról. (Hypo Bank) 

Előadó: dr. Sütő László, polgármester 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

A Hypo Bank esetében a kerekítés függvényében előre láthatólag 2.199.999 darab 

kötvény lesz visszaváltva, vagy eggyel több, vagy eggyel kevesebb, ez még a kerekítés 

függvénye. 

 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A Képviselő- testület egyhangú – 9 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

91/2013. (V.23.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2013. évi 

központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §. rendelkezése, 

valamint az ÁKK által kiadott Útmutató alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

A Magyar Állam és Marcali Város Önkormányzata között megkötött megállapodás 

alapján, amely az állam által átvállalásra kerülő adósságállomány összegét rögzíti, 

önkormányzatunk 2.199.999,12 EUR adósságát átvállalja az ÁKK. Az átvállalandó 

adósságból 2.199.999,12 EUR összeg pénzügyi teljesítése ÁKK átvállalással történik 

2013.06.28-i értéknappal, és az önkormányzat, mint Kibocsátó a HYPO NOE Gruppe 

Bank AG felé fennálló kötvénytartozását csökkenti.  

A kötvényállomány csökkentése visszaváltás formájában történik, ezért a képviselő-

testület 2013. június 28-i dátummal elrendeli az alábbi kötvény visszaváltását: 

Kötvény megnevezése: „Marcali 2029 .” 

Kibocsátás dátuma: 2009. február 10. 

Kötvénytulajdonos megnevezése: HYPO NOE Gruppe Bank AG 

Visszaváltásra kerülő kötvények darabszáma: 2.199.999,12 db 

Visszaváltás összege: 2.199.999,12  

Visszaváltás devizaneme: EUR 

 

A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben  felhatalmazza a 

polgármestert a kötvény névértéken történő visszavásárlási nyilatkozat megtételére.  

Az útmutatóban foglalt valamennyi szerződés és megállapodás aláírására, valamint 
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felhatalmazza, hogy intézkedjen a kötvény kibocsátás feltételeit tartalmazó 

Információs Összeállítás illetve az Okirat módosításának lehető legkorábban történő 

kezdeményezéséről a KELER Zrt.-nél annak érdekében, hogy a konszolidációt 

követően esedékessé váló kamat- illetve tőkefizetési kötelezettség teljesítéséig, azaz 

2013. szeptember 30-ig az Okiratcsere megtörténjen. 

 

Felelős: dr. Sütő László polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Kérdés 
 

Hosszú András, képviselő 

Miért pont ezek lettek kiválasztva, ki döntötte el? 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Nem választhattunk, ezekre kaptunk ajánlatot. A folyószámla hitelből egy nagyobb 

összeg került megváltásra, a kötvényeknél ezeket a kötöttpályás ajánlatokat kaptuk. 

 

 

4. Előterjesztés a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. törzstőke 

felemeléséről 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Amennyiben továbbra is az a szándékunk, hogy a Kft-ben legalább 51% 

tulajdonrészünk legyen, ahhoz meg kell emelnünk a törzstőkét, illetve, ahhoz, hogy a 

szükséges engedélyeket be tudjuk szerezni indokolt lenne legalább a javításra váró 

autó fölött rendelkeznünk. Mindenképen fel kell becsültetni az értékét, hiszen ez az 

autó a mi tulajdonunkban van és célszerű lenne ezt apportálni a céghez. 

Beszéltem ma a Saubermacher Kft. magyarországi ügyvezetőjével Horváth Péter 

Úrral, aki arról tájékoztatott, hogy az osztrák tulajdonos minden döntési jogkört 

megvont tőlük, így ebben az ügyben felelősséggel nyilatkozni nem tud. Azt ő is 

elismerte, hogy az autó nullára van írva és ez év szeptember 30-ig még a mi 

tulajdonunk, ráadásul a cég gyűjtési munkát nem végez vele. Abban maradtunk, hogy 

minél előbb kikéri az osztrák felügyelő-bizottság véleményét és tájékoztatni fog. 

Két út áll előttünk, az egyik az, hogy várunk pár napot és meglátjuk, hogy az osztrák 

tulajdonossal mire jutunk. Remélem pozitív választ kapunk, hiszen a jogelőd Rumpold 

Kft-hez is önkormányzati pályázat keretében került az autó, melynek a forgalmi 

engedélyében tulajdonosként Marcali Város Önkormányzata van bejegyezve. A másik 

lehetőség az, hogy nemleges válasz esetén felmondjuk a szerződést és ezzel együtt 

megvonjuk a használati jogot. Ez azt jelenti, hogy a szerdai taggyűlést a Kft. 

bővítésével kapcsolatban el kell halasztanunk ahhoz, hogy a törzstőke megemelését 

követően tárgyalni tudjunk. 
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Kérdés, hozzászólás 

 

 

Markhard József, képviselő 

A csütörtöki képviselő-testületi ülésre ez eldől? 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Erre nincsen garancia, reméljük, hogy igen. 

 

Majer István, képviselő 

Az a javaslatom lenne, hogy mindenképen foglaljuk határozatba azt, hogy a Kft-ben a 

tulajdonrészünk nem csökkenhet 51% alá, hiszen az eredeti szándék is az volt, hogy a 

kezünkben legyen a döntés. 

Ha a független könnyvizsgáló kellően magas értéket mond az autóra, akkor 

remélhetőleg elegendő lesz annak apportálása az 51 % megtartására. 

 

Hódos Árpád, képviselő 

Előző héten az Államtitkár Úr adott nekünk egy fórum keretében néhány instrukciót az 

engedélyeztetéssel kapcsolatban. Megvalósítható lesz ez, Ibolya? 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Megadom a szót Krajczár Ibolya ügyvezetőnek. 

 

Krajczár Ibolya, a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Ahhoz, hogy elkezdjük az engedélyeztetést az első szükséges dolog egy autó. Ahhoz, 

hogy közúti árufuvarozói engedéllyel rendelkezzünk ez az első lépés. Ennek nem 

ismerem az ügyintézési határidejét, de, ha 30 nap, akkor már késésben vagyunk. 

A hulladékgazdálkodási engedélyhez telepengedélyes telephely szükséges, így már 

három engedéllyel kell ahhoz rendelkeznünk, hogy a közszolgáltatói engedélyt 

megkérjük. Ezzel már elkezdhetünk szolgáltatni és az új törvénytervezet szerint 

december 31-ig OHÜ minősítést kell szereznünk, hogy folytathassuk a további 

szolgáltatást. 

Sajnos minden engedélynek megvan a maga ügyintézési határideje, így ahhoz, hogy 

mi már októberben szolgáltathassunk nagyon sürgősen cselekedni kell, sajnos úgy 

érzem, kifutunk az időből. 

Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy egy autóval kapcsolatos döntést nem enged 

ki a kezéből az osztrák Saubermacher tulajdonos. Az én javaslatom az, hogy azonnal 

mondjuk fel a szerződést. Ma már jön a biztosító megkötni a biztosításokat, ha túl 

sokáig késlekedünk, annak súlyos következményei lesznek. A közúti árufuvarozói 

engedély megkérésének ma már csak egy akadálya van, az, hogy nincs autónk. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Az elmúlt tíz napban az autóval kapcsolatban mit léptél? 

 

Krajczár Ibolya, a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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Nem léptem semmit, hiszen nincsen hozzá jogom, mert az autó az önkormányzat 

tulajdonában van. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A Saubermacherrel sem tárgyaltál arról, hogy milyen lehetőségek vannak az autóval 

kapcsolatban? 

 

Krajczár Ibolya, a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Nem, elkértem a forgalmi engedély másolatát, illetve készítettünk egy nyilatkozatot 

arról, hogy az önkormányzat az autó tulajdonosa és a Nonprofit Kft-nek kívánja bérbe 

adni. Ezen kívül elkértem az autó törzslapját, de ezt nem kaptam meg. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Mi vagyunk az autó tulajdonosai, ez elég kell, hogy legyen az engedélyekhez. 

 

Krajczár Ibolya, a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Az a baj, hogy az üzembentartó a Saubermacher Kft., az engedélyezés elindításához ez 

lehet, hogy elég, de ahhoz, hogy megkapjuk az engedélyt a Nonprofit Kft. kell, hogy 

az üzembentartó legyen. A törzslapot nekem nem adják oda, lehet, hogy a 

Polgármester Úrnak kellene elkérnie, mint a tulajdonos képviselőjének. 

 

Kis-Dörnyei László, alpolgármester 

Célszerű lenne megbízni a Polgármester Urat, hogy minél előbb intézkedjen, hátha 

már a csütörtöki testületi ülésre többet tudunk majd. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Lényeges dolog hogy a Saubermacher szeptember 30-ig szolgáltat, melyet el is lát, az 

már másodlagos, hogy nem pont a mi autónkkal teszi, de a szerződés felmondása így 

nem egyszerű. A nyári szabadságolások miatt a tárgyalások is lassabban haladnak. 

Úgy gondolom, hogy Majer elnök Úr javaslatára mindenképen hozzunk egy döntést 

arról, hogy Marcali a tulajdonrészét nem kívánja 51% alá csökkenteni, valamint arról, 

hogy a Képviselő-testület felhatalmaz arra, hogy folytassak tárgyalásokat az autó 

lehető leggyorsabb megszerzése érdekében, amennyiben a tárgyalások nem vezetnek 

eredményre, mondjuk fel a szerződést. Ezen kívül mondjuk ki, hogy a társulás 

kibővítésére vonatkozó alakuló ülést halasszuk el a tárgyalások befejezéséig. 

 

Majer István, képviselő 

Ezt elfogadhatónak tartom, de csütörtökön mondjunk már A-t vagy B-t ebben az 

ügyben. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Az Iboly közben tárgyaljon az engedélyező céggel, adja be a kérelmet úgy, hogy 

nyilatkozunk arról, hogy mi vagyunk a tulajdonosok. 

 

Kissné Molnár Ágnes, képviselő 

Célszerű a szerdai alakuló ülést elhalasztani? 
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Dr. Sütő László, polgármester 

Igen, ha ragaszkodunk az 51%-hoz, akkor először meg kell emelnünk a törzstőkét. 

 

Hosszú András, képviselő 

Miért nem társulunk egy olyan céggel amelyik rendelkezik eszközökkel? 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Ezen már túlbillentünk, tárgyaltunk korábban a Saubermacherrel, de nem kívántak 

velünk együttműködni. 

 

Hódos Árpád, képviselő 

Miért nem adják oda azt az autót, ami a miénk? 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Mi október 1-től kívánunk szolgáltatni, az autó tulajdoni joga viszont csak szeptember 

30-ig a miénk, ilyen a szerződésünk, hogy tíz év alatt az ő tulajdonukba kerül át. 

 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A Képviselő- testület egyhangú – 9 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

92/2013. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

 

1.) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali és Térsége 

Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban lévő 

törzsbetétjének emelését határozza el, egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a 

társaságban más települési önkormányzatok tulajdoni részesedést 

szerezzenek. Az alapító, Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a városi önkormányzat mindenkori tulajdoni hányadát 51%-os 

mértékben határozza meg az apportálandó vagyon értékének tisztázása 

függvényében. 

 

2.) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Marcali Saubermacher 

Kft-vel a város tulajdonában levő – Mercedes Benz Actros 26.350 típusú, 

hulladékgyűjtő felépítménnyel rendelkező - IWB-885 forgalmi rendszámú 

gépjárműnek a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság részére történő használatba adását illetően. 

 

3.) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert - amennyiben a hulladékgyűjtő gépjármű használati jogával 

kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre - a Marcali Saubermacher 

Kft-vel kötött bérleti szerződés azonnal hatállyal történő felmondására. 
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4.) Marcali Város Önkormányzata, mint alapító hozzájárul ahhoz, hogy a 

mellékletben meghatározott csatlakozni kívánó tagokkal egészüljön ki a 

társaság, amely így többszemélyes Nonprofit társasággá alakul. A 

többszemélyessé váló társaság 2013. június 26-ra tervezett alakuló ülését a 

hulladékgyűjtő autóval kapcsolatos tárgyalások lezárásáig elhalasztja. 

 

Felelős: dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint  

 

 

4. Egyebek 
 

I. 

Dr. Sütő László, polgármester 

A tűzoltó laktanya építése kapcsán azzal a kéréssel keresett meg minket a 

katasztrófavédelmi főigazgatóság illetve a Belügyminisztérium szakirányú szerve, 

hogy mivel az építés kapcsán előre láthatólag marad megtakarítás, vagyis az 5% 

tartalék marad meg, amit tervezni kellett. Ennek egy részéből, mintegy tizenöt millió 

forintból szeretnének az egész épületre napkollektor rendszert felszereltetni, illetve az 

épület bebútorozását is ebből kívánják megoldani. 

Annak idején amikor az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárás zajlott Marcali Város 

Önkormányzata tízmillió forinttal támogatta ezt a beruházást, hiszen a közbeszerzési 

eljárásban a legkedvezőbb ajánlat ennyivel volt magasabb. Ez a támogatás volt akkor a 

feltétele annak, hogy elkezdődhessen a beruházás. Én szóban azt az álláspontot 

képviseltem - és ebben kérem a Képviselő-testület megerősítését - hogy a tartalékból 

ismerjék el az önkormányzat tízmillió forintos hozzájárulását. 

 

Kőrösi András, frakcióvezető 

Ezt én így teljesen korrektnek tartom, hiszen annak idején azt mondták, ha nem jutnak 

hozzá a tízmillió forinthoz, akkor nem épül fel a laktanya. 

 

Majer István, képviselő 

Én is támogatom, megvan a jogi formája annak, hogy visszakapjuk a pénzt? 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Ennek elvileg semmilyen akadálya nincs, hiszen ez tartalék, ami nem lett felhasználva. 

 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A Képviselő- testület egyhangú – 9 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

93/2013. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatásával megvalósuló, a Marcali Város 
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Önkormányzata által „Marcali Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, új 

tűzoltólaktanya építése” tárgyában indított közbeszerzési eljárás döntéséhez 

kapcsolatosan fedezet biztosításául 2012-ben tízmillió forintot különített el (a 

kötvénykeret terhére) abból a célból, hogy Marcali városban a tervezett új 

Tűzoltó laktanya megépítésre kerüljön. A beruházás kivitelezése során 

keletkezett fel nem használt tartalékból Marcali Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete kéri a korábbi tízmillió forint fedezet elismerését, az összeg 

visszautalását. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

II. 

Dr. Sütő László, polgármester 

A következő, amiről szólni szeretnék az a strand áramtartozása. Az év végén amikor 

voltak a tulajdonosi elszámolások, akkor nekünk a TANUSZ Kft. felé kellett volna 

fizetnünk 35 millió forintot, a strand pedig kapott volna 36 millió ötszázezer forintot, 

de mi ezt az egyszerűbb elszámolás miatt összevontuk, így nem fizettünk semmit, 

viszont a strand is csak másfél millió forintot kapott. A gond ott van, hogy a strandnak 

jelenleg van 50 millió forint áramdíj tartozása. Az áramszolgáltató a továbbiakban a 

strandot, mint partnert nem ismeri el és kéri az önkormányzatot, hogy vállalja át ezt a 

tarozást és annak függvényében, ahogy majd állami támogatáshoz jut, visszafizeti. 

Mivel ez mindenhogy a mi tartozásunk is, célszerűnek tartom az átvállalását. 

 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A Képviselő- testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozza: 

 

 

94/2013. (VI.24.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali Városi Fürdő és 

Szabadidőközpontnál fennálló villamos energia díjtartozásról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, az intézménynél az MVM Partner Zrt. felé fennálló 

díjtartozást átvállalja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tartozás átvállalásáról 

értesítse a szolgáltatót. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 
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IV. 
Dr. Sütő László, polgármester 

Jegyző Asszonyt kérem, erősítsen meg abban, hogy a Nonprofit Kft, esetében, a 

különféle engedélyezési eljárásoknál szükség lehet egy testületi döntés arról, hogy a 

Kossuth u. 74. sz. alatti telephelyet a Kft. és a GAMESZ közösen használja. 

 

Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

Igen, a közös telephely használatot külön szerződésben célszerű szabályozni, melyben 

a terület egy része megosztásra kerül. Miután az engedélyezési eljárásokhoz egy éven 

túli, azaz inkább határozatlan idejű szerződés szükséges a vagyonrendeletünk szerint 

ez képviselő-testületi döntést igényel. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet járuljon hozzá, hogy a Marcali és Térsége 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a GAMESZ a Kossuth utcai telephelyet külön 

szerződésben szabályozva közösen használja és hatalmazzon fel a szerződés aláírására. 

 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A Képviselő- testület egyhangú – 9 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
 

95/2013. (V.23.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó 

és Szolgáltató Szervezetének székhelyéül szolgáló Marcali, Kossuth u. 74. sz. 

alatti területet – külön szerződésben foglalva – megosztva a Marcali és Térsége 

Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére telephelyéül 

biztosítsa. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

V. 

Dr. Sütő László, polgármester 

A mai e-mailekkel érkezett egy meghívás Medulinból ami most hétvégére szól 

vasárnapi érkezéssel és keddi távozással. Horvátország Európai Uniós csatlakozásának 

alkalmából sportversenyre várnak delegációt, melyen 1 fő képviselő-testületi tag is 

részt vehet, ezt mos el kell dönteni. 
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Július 19. és 22. között Erélybe utazik egy 4 fős önkormányzati delegáció 

gyerek-focicsapattal kiegészítve, ide is várunk jelentkezőt, csütörtökig legyetek 

szívesek jelezni! 

A Künzelsauba utazó csoportba a frakció 7 főt, a Marcali az Otthonunk 

Egyesület 3 főt delegál, hiszen vannak külön meghívott vendégek is. A 20 főből 2 fő 

buszsofőr, így a delegáció az alábbiak szerint alakul: Kissné Molnár Ágnes, Illésné 

Bene Judit, Hódos Árpád, Schillinger István, Bíró Gyula, Markhard József, Dr. Sütő 

László, Auguszt Bálint, Jandrics Róbert, Jandrics Róbertné, Hosszú András, Bereczk 

Balázs, Balassa Gabriella, Lukács Andrea, Vidák Tünde, Dávid Tamás, Nagyné 

Gelencsér Éva, Szabó Lászlóné. 

 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A Képviselő- testület egyhangú – 9 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
 

96/2013. (V.23.) számú képviselő-testületi határozat 
 

1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2013. július 11. és 2013. július 

14. között Künzelsauba utazó delegáció tagjait az alábbiak szerint fogadja el: 

Kissné Molnár Ágnes, Illésné Bene Judit, Hódos Árpád, Schillinger István, Bíró 

Gyula, Markhard József, Dr. Sütő László, Auguszt Bálint, Jandrics Róbert, 

Jandrics Róbertné, Hosszú András, Bereczk Balázs, Balassa Gabriella, Lukács 

Andrea, Vidák Tünde, Dávid Tamás, Nagyné Gelencsér Éva, Szabó Lászlóné. 
 

Felelős : Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a június 30-án Medulinba utazó 

küldöttségbe saját tagjai közül nem kíván delegálni. 

 

Felelős : Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Sütő László     Bödőné dr. Molnár Irén  

   polgármester            jegyző  


