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Dr. Sütő László polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 11 fő
képviselő-testületi tagból 10 fő jelen van. Buna Péter képviselő előre jelezte, hogy a
mai ülésen nem tud részt venni.
Ezúton tájékoztatnám a Tisztelt Képvsielő-testületet, hogy előre láthatólag e hónap 27én rendkívüli testületi ülést kell tartanunk, hiszen amennyiben a KEOP-os
pályázataink sikeresek lesznek, úgy újabb BM önerős pályázatok kerülnének
benyújtásra, melyek határideje október 1.
A mai ülésen a kiküldésre került tizenhét előterjesztést tárgyalnánk. A napirendekre
vonatkozóan van-e kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, kérem, fogadjuk el a
napirendet.

.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – 10 igen – szavazattal a napirendi
javaslatot az alábbiak szerint fogadta el:
130/2013. (IX.19.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú – 10 igen –
szavazattal a 2013. szeptember 19-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak
szerint fogadta el:
1. Az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
2. Beszámoló a Marcali Múzeum munkájáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
3. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának átvállalásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
4. A Marcali Múzeum alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
5. Az önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012. (X.19.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
6. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.22.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
7. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2003. (XI.21.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
8. Marcali Városi Rendészet létrehozása és térfigyelő rendszer bővítése
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
9. A Marcali 2259 hrsz. ingatlan adás-vétele
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
10. Marcali Települési Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzata
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
11. Tájékoztató két testületi ülés közt végzett tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
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12. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
13. Választókerületi alap – „Marcali, Sport utcai 55/1. helyrajzi számú ingatlanon
belüli összekötőút építése
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
14. Választókerületi alap – „Marcali, Béke u. – Csomós G. u. sarok aszfalt
burkolatú összekötő gyalogosjárda építés
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
15. V. számú felnőtt háziorvosi körzet pályázatának kiírása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
16. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
17. A belügyminiszter 19/2013. (V. 22.) BM rendelete a helyi önkormányzatok és
az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítéséhez nyújtható támogatásról című pályázati felhívás keretében
benyújtandó Marcali város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének
fejlesztése
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
18. Egyebek
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1. Az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodása
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Az előterjesztés gyakorlatilag a tényszámokat tartalmazza, azzal egészíteném ki, hogy
a fejlesztési pénzek a döntésünknek megfelelően szinte alig kerültek kifizetésre,
viszont tervezni kellett őket. A működési bevételek és kiadások teljesítése 45-50%
közötti, ez a féléves teljesítést nézve a tervezettnek megfelelő. Egy kiugró szám van
benne, a kerékpár szakosztály 600%-os támogatása, ennek az oka az, hogy a
képviselő-testület egy 24 órás terepkerékpár-verseny megrendezése kapcsán a
költségvetésben eredetileg s szereplő százezer forint támogatást hatszázezer forintra
egészítette ki, ennek a technikai átvezetése még nem történt meg.
Kérném továbbá a képviselő-testületet, hogy erősítse meg korábbi döntését, miszerint
Marcali Város Önkormányzata helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaira
vonatkozó pályázatát be kívánja nyújtani.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta,
ahol elnök urat Hódos Árpád képviselő helyettesítette.
Hódos Árpád, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a
képviselő-testület számára.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
131/2013. (IX.19.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi I.
féléves gazdálkodásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt az előterjesztéshez
mellékelt formában elfogadja.
A képviselő-testület egyben megerősíti korábbi döntését, miszerint a Magyarország
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény 4. számú
melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaira vonatkozó
pályázatát be kívánja nyújtani.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: azonnal
2. Beszámoló a Marcali Múzeum munkájáról
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
A korábbi hagyományoknak megfelelően az előterjesztés két részből áll, az
intézményvezető beszámolójából és az ehhez kapcsolódó komplex ellenőrzésből.
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Kérdezem Vidák Tünde igazgatónőt, hogy kívánja-e kiegészíteni a beszámolót?
Vidák Tünde, igazgató
Szeretnék köszönetet mondani Marcali Város Önkormányzatának, a Képviselőtestületnek és a hivatal dolgozóinak mindazokért a támogatásokért amit tőlük kaptunk,
illetve szeretnék egy jó hírt is megosztani Önökkel. A tegnapi nap folyamán kaptam a
hírt, hogy a helyszíni bizottsági ülésen már említett állandó kiállítás támogatására
benyújtott pályázaton 1.200.000,- forintot nyert az intézmény. A pályázati cél ezzel a
támogatással teljes mértékben megvalósítható.
Dr. Sütő László, polgármester
Az előterjesztésből is látható, hogy az előterjesztő véleménye az intézményről teljesen
pozitív. Az egyértelműen látható, hogy a vizsgált időszakban a múzeum munkája két
részre osztható, az első rész egy belső, inkább kutatómunkát végző múzeumot takar,
majd Vidák Tünde igazgatóasszony munkába állását követően egy kifelé forduló,
nyitottabb múzeumot. A rengeteg kiállítással, rendezvénnyel aktív résztvevője a város
kulturális életének, melyet az is segít, hogy a képviselő-testület döntésének értelmében
a Bernáth- ház is a múzeumhoz tartozik.
Összességében elmondható, hogy a múzeum egy töretlen, pozitív, munkát végzett a
vizsgált időszakban, amely különösen kiemelkedő az elmúlt időszakban azáltal, hogy
jelentős mértékben megnőtt a látogatók és a nagy érdeklődést kiváltó események
száma. Elismerésemet fejezem ki mindkét intézményvezetőnek és a múzeum
valamennyi dolgozójának.
Az előterjesztést az Oktatási és Közművelődési Bizottság tárgyalta.
Markhard József az Oktatási és Közművelődési Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, köszönetét fejezte ki szintén mindkét
igazgatónak és az intézmény valamennyi dolgozójának.
Kérdés
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Ha az igazgató Asszony hazafelé találkozna a mesebeli királyfival és kívánhatna
hármat az intézmény munkájával kapcsolatban, mi lenne az a három:
Vidák Tünde, igazgató
1. Ahhoz, hogy a múzeum gyűjteményeit gyarapítani tudnák nagyobb raktárra
lenne szükségünk, mely látványraktárként is funkcionálhatna. Ez megoldható
lenne az épületrész bővítésével, bármikor nagyon szívesen megmutatom, hogy
ezt hol képzeljük el.
2. Nagyon fontos lenne még a munkatársi kör bővítése, mindenek előtt egy
múzeumpedagógussal, hogy folytatni tudjuk azt a nagyszabású munkát,
melynek keretében körülbelül 2470 gyermek fordult meg nálunk
múzeumpedagógiai órákon, illetve a gimnázium humán munkaközösségének
szervezünk most egy régi városi hagyományokkal rendelkezett, de nálunk még
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első ízben felelevenítésre kerülő Kossuth-vacsorát. Ennek célja egy rendkívüli
múzeumbemutatás is.
Rendkívül fontos lenne az is, hogy legyen egy állandó informatikus
munkatársunk, most Ilácsa József kollégánk az aki nem csak digitalizál, retusál,
hanem segít a képek szerkesztésében is, nélküle nem tudtunk volna ennyi
kiállítást szervezni.
Van egy négy órás kollégánk is, akinek a munkájára szükség van, de sajnos
nagyon keveset keres, róla is szeretnék gondoskodni.
3. A harmadik kívánságom az lenne, hogy továbbra is ilyen jó csapatban
dolgozhassak mint most, hiszen a munkatársakra bármikor számíthatok,
nélkülük nem tudtunk volna ilyen jó eredményt elérni.
Hozzászólás
Kissné Molnár Ágnes, képviselő
Szeretném megköszönni a múzeumnak azt a segítséget, amivel hozzájárultak ahhoz,
hogy Gyótapusztán kétszer is fotókiállítást tarthattunk, illetve külön köszönet a II.
Boldog János Pál pápa tér és az utcanév változások kapcsán rendezett kiállítások aktív
részvételéért.
Kőrösi András, frakcióvezető
Az intézményvezető beszámolóját nagyon precíznek, rendezettnek találtam, csak úgy,
mint a kihelyezett bizottsági ülésen megtekintett intézményt. Szinte katonás rend
uralkodott mindenhol. Az anyag bővebb terjedelemben foglalkozik a 2012. január 1.
utáni időszakkal, ami érthető, hiszen az igazgató asszonynak erről vannak személyes
tapasztalatai. Szeretném kiemelni az időszaki kiállítások megnövekedett számát,
hiszen 13 helyi és 5 kihelyezett kiállítást láthattak az érdeklődők. Gratulálok a sikeres
pályázatokhoz, különösen kiemelve a „Múzeumok mindenkinek” címűt, hiszen, több,
mint húszmillió forintot nyertek. Én is rendkívül fontosnak tartom, hogy az intézmény
nyitott a helyi emberek felé. Személyes tapasztalatom, hogy akár a szőcsényi iskola
vagy civil szervezet képviseletében kerestem meg az intézményt, mindig pozitív
fogadtatásra és támogatásra találtam.
Az igazgató asszony személyi bővítésére vonatkozó javaslataival egyet értek, hiszen
értékes, kiemelkedő munkát végző személyekről van szó.
A dolgozók felkészültek, szakmailag jól képzettek, egyet értek a határozati javaslattal,
példaértékű munka folyik a múzeumban.
Majer István, képviselő
A múzeum esetében tökéletesen igaz az, amit egy korábbi testületi ülésen mondtam
arról, – és amit igazgató asszony egy alkalommal idézett is - hogy a város mitől város.
Többek között attól, hogy van egy múzeumunk. Köszönöm szépen a bizei
városrészben rendezett fotókiállítást, profi szakmai munka volt. Gratulálok az
intézmény minden dolgozójának ahhoz, amit egy ilyen mai világra nyitott, mégis
hagyománytisztelő múzeumban végeznek. Az előterjesztést természetesen támogatom.
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Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Az anyag is említi a történeti bemutatásban dr. Gál Józsefet, aki kórházban van és
innen is jobbulást kívánunk neki.
Az előterjesztés megemlíti a biztonsági problémákat is, érdemes lesz ezen egy későbbi
napirend, a Marcali Városi Rendészet kapcsán elgondolkodni.
A Bernáth-ház kapcsán jómagam is támogatom, hogy legalább az állagmegóvás
valósuljon meg, hiszen ezt az előterjesztés mindkét része megemlítette.
A szakmaiság bizonyított, hiszen az igazgató nő Somogy megye múzeumi
koordinátora és a szakágazati minisztériumban néprajzi szakfelügyelői munkát is el
fog látni. Ezzel a látóköre és a kapcsolatrendszere is bővül, mely az intézmény javát
szolgálhatja.
Az igazgatónő rászolgált a bizalmunkra, hiszen a pályázóként mutatott lelkesedése
megvalósult, ennek eredménye látszik, sikeresen nyitott a város és a városrészek felé.
Gratulálok a munkához, további sok sikert kívánok!
Hódos Árpád, képviselő
Köszönöm szépen igazgató asszonynak többek között azt a segítséget, melyet civil
szervezetünk részére nyújtott, egy alkalommal meghívásunkra a itt vendégeskedett
Pálóczi Horváth András történész is, aki azóta is felhív, hogy több ilyen rendezvényre
és több ilyen igazgató asszonyhoz hasonló személyre lenne szükségünk.
Gratulálok és további jó munkát kívánok!
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
132/2013. (IX.19.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Marcali Városi
Helytörténeti Múzeum átfogó ellenőrzéséről szóló jelentést. Megállapította, hogy az
intézményben elismerésre méltó szakmai és tudományos, illetve összességében
szabályszerű munka folyik. A színvonalas működtetés fenntartása és fejlesztése
érdekében a Képviselő-testület az alábbiakat határozza meg.:
1.
Marcali
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felkéri
az
intézményvezetőt, hogy az intézmény alapító okiratának módosítását a jogszabályi és
működésbeli változások tükrében terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Vidák Tünde
Határidő: értelem szerint
2.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézmény
vezetőjét, hogy az alapító okirat módosítását és jóváhagyását követően az intézmény
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Szervezeti és Működési Szabályzatát aktualizálja és a Marcali Múzeum honlapján
tegye közzé.
Felelős: Vidák Tünde
Határidő: értelem szerint
3.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézmény
vezetőjét, hogy gondoskodjon a Marcali Múzeum közbeszerzési tervének
elkészítéséről és a dokumentumot az intézmény honlapján tegye közzé.
Felelős: Vidák Tünde
Határidő: értelem szerint
3. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának átvállalásáról
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Ismert a Tisztelt Képviselő-testület előtt, hogy 1990 óta a megyei közgyűlések
hatásköre volt a kéményseprő-ipari feladatok ellátása, amelyet a megyei
önkormányzatok átengedhettek azon települések számára, akik ezt kérték. A
jogszabály megváltozásával ez Kaposvár megyei jogú városhoz került. Ezt a
szerződést írtam alá, hiszen Marcali esetében továbbra is az önkormányzat kívánja ezt
ellátni. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi bizottság is tárgyalta.
Dr. Ledniczki István, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
Az előterjesztést a bizottság egyhangúlag támogatta.
Kérdés
Majer István, képviselő
A szerződés a díjtételen nem változtat semmi?
Dr. Sütő László, polgármester
Nem, sőt éppen ez a garancia, hiszen nálunk alacsonyabbak a díjak. A megállapodás
tíz évre szól.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
133/2013. (IX.19.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzatával a kéményseprő-ipari közszolgáltatás saját hatáskörben történő
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ellátása tárgyában 2013. július 1. napján megkötött MEGÁLLAPODÁS-t utólagosan
jóváhagyja. A képviselő-testület a polgármester felhatalmazását a megállapodás
aláírására pótlólag megadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4. A Marcali Múzeum alapító okiratának módosítása
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Az alapító okirat módosításának leglényegesebb eleme, hogy a Marcali Múzeum már
területi múzeumként funkcionál, a többi változtatásra a jogszabályi háttér módosulása
miatt volt szükség.Az előterjesztést az Oktatási és Közművelődési Bizottság tárgyalta.
Markhard József az Oktatási és Közművelődési Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
134/2013. (IX.19.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Marcali Múzeum alapító okiratát
az alábbiak szerint módosítja.
1. Az alapító okirat preambulumában a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (5) bekezdésére való hivatkozás a jogszabály hatályon kívül
helyezése miatt törlésre kerül, helyette feltüntetjük a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésére történő
hivatkozást.
2. Az alapító okirat 2. pontjában a költségvetési szerv nyilvántartási száma
tekintetében , igazodva a területi múzeum kategóriába történő sorolás kapcsán
kiadott új működési engedélyhez, a TerM/49003/2012. nyilvántartási számot
tüntetjük fel.
3. Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testülete Marcali Múzeum egységes
szerkezetű alapító okiratát, valamint az ún. módosító okiratot a határozathoz
mellékelt formában jóváhagyja.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester és Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző
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Határidő: azonnal
5. Az önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012. (X.19.) önkormányzati
rendelet módosítása
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Egy pontosítással kezdeném az anyag tárgyalását, a záró rendelkezéseknél, az 5§-ban
az szerepel, hogy a rendelet 2013. szeptember 19-én 15.00 órakor lép hatályba, ezt arra
pontosítanám, hogy a kihirdetés napján lép életbe.
A módosításnak két fontos eleme van, az egyik a 11§ (4) bekezdése, az, hogy az
önkormányzati feladatok ellátásához nem szükséges, de forgalomképtelen vagyon
átsorolható legyen más területhez. A másik elem ennek a konkretizálása.
A bizottsági ülés után Jegyző Asszony kérdést tett fel a Somogy Megyei
Kormányhivatalnak, ahonnan pozitív megerősítést kaptunk az eljárási móddal
kapcsolatban.
Az előterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a
Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalták.
Hódos Árpád, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a
képviselő-testület számára.
Dr. Ledniczki István, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testület
számára.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta Az
önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012. (X.19.) önkormányzati rendeletet módosító
18/2013. (IX.19.) számú önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.22.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
A módosítások kizárólag a központi, illetve képviselő-testületi döntések átvezetéseit
tartalmazzák. Lenne itt helyben egy módosító indítványom is, a Római Katolikus
Egyház marcali egyházközössége részére 1.000.000,- forint szerepel a
költségvetésben, javaslom ezt 1.500.000,- forintra módosítani. A plébános úrral
tárgyaltam, a megemelt támogatási összeggel az idei évre tervezett felújítások az Xház épületén teljes egészében megvalósulhatnának.
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Az előterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a
Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalták.
Hódos Árpád, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a
képviselő-testület számára.
Dr. Ledniczki István, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testület
számára.
Kérdés
Hosszú András, képviselő
Rendelkezésre áll a fedezet?
Dr. Sütő László, polgármester
Az ülés elején már jeleztem, hogy pályázni fogunk a pótlólagos állami támogatásra,
illetve még az év végi adóbevételeinkből is fedezni tudjuk.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, hogy a rendelettel kapcsolatosan az
általam feltett módosító indítvánnyal együtt szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta az
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.22.) önkormányzati
rendeletet módosító 19/2013. (IX.20.) számú önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2003. (XI.21.) önkormányzati
rendelet módosítása
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
A módosításnak két fontos eleme van. Az egyik, hogy enyhíti a jövedelmi határokat,
nagyobb lehetőséget adva az igénylőknek. A másik részről viszont szigorítja azt
amikor a lakás elhagyása közös megegyezés alapján történik.
A rendeletmódosítást az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamit a Jogi és
Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Dr. Dénes Zsolt, az Egészségügyi és Szociális Bizottság képviseletében
A bizottság egy ellenszavazattal és többségi igen szavazattal támogatja a rendelet
módosítását.
Dr. Ledniczki István a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A Bizottság a rendelet módosítását többségi igen szavazattal támogatja.
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Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal elfogadta A
lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2003. (XI.21.) önkormányzati rendeletet
módosító 20/2013. (IX.20.) számú önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8. Marcali Városi Rendészet létrehozása és térfigyelő rendszer bővítése
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Az előterjesztés lényege, hogy további húsz kamera kerülne a város területén
kiépítésre, a városból kimenő és abba bejövő utak mentén, illetve a város frekventált
helyein. A kamerák egy része képes lenne rendszámfelismerésre vagy akár
sebességmérésre. Az önkormányzat területén belül – a volt katasztrófavédelmi iroda
helyén – kiépítésre kerülne az a rész, ahol ezeket a kamerákat figyelni lehet akár 24
órában. A jelenlegi közterület felügyelőkből, mezőőrökből és új dolgozókból jönne
létre egy olyan egység, akik akár 24 órában tudnák figyelni a városban rossz
szándékkal tartózkodókat.
Az előterjesztésből az is látszik, hogy az önkormányzat közel tízmillió forintot költ
közterületek őrzésére, védésére, illetve a jelenlegi munkatársak most is kapnak bért,
így a felálló új egység megtakarítást is jelenthet a városnak.
Nagyon sok intézményünk fizet azért is pénzt, hogy telefonos riasztórendszerbe legyen
bekapcsolva, ha ezt a területet is el tudnánk látni, sőt akár külső cégekkel is
szerződhetnénk, akkor a pénzügyi feltételek egyértelműen megteremthetőek, hiszen a
rendszer alkalmas arra, hogy távfelügyeleti rendszerben új tagok csatlakozzanak.
Megítélésem szerint, ha külső bevételt nem generálna, a saját érdekünkből és a
közbiztonság érdekében is célszerű a szervezetet létrehozni és a kamerarendszert
bővíteni. Többször is sikertelenül pályáztunk ezzel kapcsolatosan, most adódott egy
olyan pénzügyi kondíció, amellyel neki kezdhetünk, illetve rengeteg olyan új lehetőség
nyílt, amellyel az önerőre is pályázni lehet.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta.
Hódos Árpád, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az ülésen felmerült, hogy jó lenne annak
kidolgozása és számokkal történő alátámasztása, hogy mennyiért vállalná az
önkormányzat külső megbízók objektumainak őrzését, hiszen lehet, hogy előbb-utóbb
egy önfinanszírozó rendszer alakulna ki. A bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.
Kérdés
Majer István, képviselő
A bizottsági ülésen nem tudtam jelen lenni, illetve Dénes képviselő-társamhoz
hasonlóan a dokumentum egy részét nekem sem nyitotta meg a rendszer. Kérdezem,
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hogy a dolgozóknak milyen intézkedési jogkörük lesz? Hol lesz megoldva az
elhelyezésük? Milyen módon lesznek biztosítva a személyiségi jogok, illetve az, hogy
a kameráról bejövő képek ne kerüljenek illetéktelen kezekbe?
Kőrösi András, képviselő
A bűnüldözés egyértelműen a rendőrség feladata, adott esetben milyen hozzáférése
lesz a rendőrségnek a kamerarendszerhez és ennek milyen anyagi vonzata van?
Dr. Sütő László, polgármester válaszai
Az elhelyezést a katasztrófavédelem jelenlegi irodájában kívánjuk megoldani, hiszen
az éppen alkalmas erre a célra.
Az intézkedési jogkör változó, tekintettel arra, hogy a szervezetnek lesznek
köztisztviselő és közalkalmazotti jogviszonyban levő tagjai is. A jelenlegi intézkedési
jogkörük például a közterület felügyelőknek is megmarad, illetve a riasztás jellegétől
függ, hogy szükséges lesz-e a rendőrség bevonása.
Az adatvédelmi kötelezettségük abból kifolyólag, hogy közalkalmazottak és
köztisztviselők, fennáll, ennek megszegése állásvesztéssel jár.
A rendőrséggel természetesen szoros együttműködés szükséges, az az igazság, hogy a
városi rendészetek felállása még országosan is új dolog, sok szabályozás még nem
készült el vagy pontosításra szorul. Januárra, mikorra a mi rendészetünk is felállhat
talán már teljes lesz a szabályozás.
A rendőrség hozzáférési jogköre természetesen teljes körű, díjmentesen.
Hozzászólás
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
A kezdeményezést mindenképen támogatjuk, hiszen a rendszer nem csak, hogy előbbutóbb önfenntartó lehet, de segíthet a biztonság megteremtésében, az emberek
szubjektív biztonságérzetének növelésében.
Kőrösi András, frakcióvezető
A bizottsági ülésen is említetem, hogy részt vettem márciusban egy bemutatón, ahol az
új kamerarendszerek képességeivel ismerkedhettünk meg. Mindenképen meggyőzött,
hogy nem csak tiszta időben, de rossz látási viszonyok közt is jó minőségű felvételeket
készít. A meglévő 6 kamera mellé még 16 kerül telepítésre, úgy gondolom, hogy
mindenképen jó ötlet, hogy ezek egy közös irányítás alá kerüljenek.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
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A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
135/2013. (IX.19.) számú képviselő-testületi határozat
A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megalakítja
a Marcali Városi Rendészetet Marcali, Rákóczi u. 11. székhellyel, az alábbi
létszámmal:
1 fő rendészetvezető,
2 fő közterület felügyelő,
2 fő segédfelügyelő,
4 fő mezőőr,
3 fő vagyonőr
A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megalakuló
Marcali Városi Rendészet helyiségébe telepíti a város térfigyelő rendszerének
központját, és a meglévő rendszert korszerűsíti, bővíti további 16 kameraponttal,
rendszámfelismerő rendszerrel.
A térfigyelő rendszer korszerűsítését-bővítését Marcali Város Önkormányzata 36
hónap futamidejű, fix havidíj összegű konstrukcióban valósítja meg, melynek kezdő
összege (a riasztórendszerek felügyeletére is felkészítve):
nettó:
15 400 000,27% ÁFA:
4 158 000,bruttó:
19 558 000,A 36 havi részlet összege:
nettó:
370 000,27% ÁFA:
99 900,bruttó:
469 900,-,
mely összeg a rendszer felügyeleti díjat is tartalmazza!
A térfigyelő rendszer korszerűsítésének - bővítésének tervezett bruttó bekerülési
költsége 34 550 000,- Ft (azaz harmincnégymillió ötszázötvenezer forint), mely
megvalósításához Marcali Város Önkormányzata bruttó 19 558 000,- Ft (azaz
tizenkilencmillió ötszázötvennyolcezer forint) összegű saját forrást, a 2013. évi
költségvetésében biztosítja.
Felelős:
Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelemszerűen
9. A Marcali 2259 hrsz. ingatlan adás-vétele
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Arról a területről van szó, amelyen Palacskó Attiláék kertészete van és a mellette levő
terület, melyből leválasztásra került a járda, melyen a Noszlopy utca irányából meg
lehet közelíteni a gombai temetőt. Ennek a területnek az értékesítését a Képviselőtestület 2011. február 24-én jóváhagyta, viszont az akkori rendezési terv nem tette
lehetővé, illetve a vagyonrendeletben is forgalomképtelen ingatlanként szerepelt, de
már ez is rendezve lett, úgyhogy az ingatlan értékesítése elől minden akadály elhárult.
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Egy kiegészítést tennék még a határozati javaslathoz: A megosztás után kialakuló
ingatlant össze kell vonni a szomszédos 2271 hrsz. területtel, vevő köteles
haladéktalanul elindítani a telekalakítási eljárást a földhivatali átvezetés céljából.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta.
Hódos Árpád, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület számára
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
136/2013. (IX.19.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 39/2011.(II. 24.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja.
Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testülete Palacskó Attila 8700. Marcali, Tóth
Ágoston u. 14. sz. alatti lakos beadványát megtárgyalta, és a Marcali 2259. hrsz-ú
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 700 m2 nagyságú terület értékesítésével
egyetért és az önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012. (X.19.) önkormányzati
rendeletében foglaltaknak megfelelően, az ingatlanrészt elidegenítésre kijelöli.
Palacskó Attila kérelmezőt vevőül kijelöli.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés
megkötésére az alábbi feltételekkel:
A 700 m2-es ingatlanrész eladási ára 2.000.000,- Ft + Áfa, azaz összesen
2.540.000,- Ft.
- A képviselő-testület elismeri, hogy a bruttó 2.540.000,-Ft vételárnak megfelelő
mennyiségű élő fa az önkormányzat GAMESZ szervezete számára leszállításra
került, melynek vonatkozásában a GAMESZ szervezet a teljesítésigazolást kiadta.
- A mindösszesen 881 m2 alapterületű ingatlanból a 700 m2-nyi területrész
telekalakításának költségei, és a Földhivatali átvezetés költségei a vevőt terhelik.
- Az adás-vételi szerződés költségei az önkormányzatot terhelik.
- A megosztás után kialakuló ingatlant össze kell vonni a szomszédos 2271 hrsz.
területtel, vevő köteles haladéktalanul elindítani a telekalakítási eljárást a
földhivatali átvezetés céljából.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket
tájékoztassa, valamint a fentieknek megfelelő szerződés elkészítéséről gondoskodjon.
-

Felelős: dr. Sütő László polgármester
Határidő: azonnal
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10. Marcali Települési Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzata
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
A korábbi képviselő-testületi döntés értelmében létrejött a Települési Értéktár
Bizottság, mely megtartotta alakuló ülését, s egyben elfogadta a szervezeti és
működési szabályzatát. Elnöknek Vidák Tündét választották.
A TV nézők kedvéért mondanám el, hogy ennek az a lényege, hogy minden település
maga döntheti el, hogy kulturális, épített környezeti… bármilyen értékéből eldöntheti,
hogy mit tart kiemelendőnek. Ezekből alakulnak ki végén a megyei, országos értékek
és végül a hungarikumok. Amelyik település ilyen értéktár bizottságot nem hoz létre,
ahelyett a megyei értéktár bizottság gyakorolja ezt.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
137/2013. (IX.19.) számú képviselő-testületi határozat
1 Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta,
a Marcali Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a
mellékelt formában jóváhagyja.
2. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy
a testület döntéséről a Somogy Megyei Közgyűlés elnökét tájékoztassa.
Felelős: dr. Sütő László polgármester
Határidő: 2013. szeptember 20.
11. Tájékoztató két testületi ülés közt végzett tisztségviselői tevékenységről
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Kérdezem, hogy mely napirendhez van esetleg kérdés?
Hozzászólás
Dr. Ledniczki István, képviselő
1-es
Kőrösi András, képviselő
2-es, 3-as, 9-es

16

.

Hosszú András, képviselő
4-es
Dr. Sütő László polgármester
A 4-es napirendről mindenképen kívánok rövid tájékoztatást adni.
A kerékpárút Kéthely és Marcali közötti szakaszának építése során derült ki,
hogy az épülő nyomvonal alatt húzódik a 400 mm-es földalatti vízvezeték. Mind a mai
napig nem tisztázott, hogy kinek a hibája, tervezői hiba, mert a tervező nem vette észre
vagy a DRV Zrt. téves adatszolgáltatásának a hibája. A kivitelezés során a mi
szakembereink, illetve a műszaki ellenőr vették észre a hibát. A lényeg, hogy meg
kellett találni azt a megoldást, hogy az út ugyanezen a nyomvonalon mehessen tovább,
mert, ha újabb területeket kellene vásárolni, az rengeteg időt felemésztene. A
megoldás megszületett, a tervek elkészültek, de ez hosszú egyeztetési folyamat
eredménye. A megoldás lényege, hogy a Tesco és a somogyszentpáli útszakasz között
nem aszfaltburkolat készül, hanem öntött beton burkolat. Az aszfalt esetében ugyanis a
tömörítés vibrációs eljárással történi, ami megpattinthatja a csöveket, a sokkal
tartósabb öntött beton burkolat esetében viszont egy rács alakzatra kerül rá az anyag. A
többletköltséget az irányítóhatóság vállalta, így a jogot is átengedtük neki, amely azt
hivatott tisztázni, hogy kinek a felelőssége az újraterveztetés szükségessége. Jelenleg a
jogerős építési engedélyre várunk.
A 2-es és 4-es pontokról közösen beszélnék. A Marcali Kistérségi Többcélú
Társulás benyújtotta a pályázatot – hiszen csak ő nyújthatta be - , különféle
felszerelésekre, edényzetekre, programokra és autóra, melyek majd a Hulladékkezelő
használatába kerülnek. Jelenleg túl vagyunk a kétfordulós hiánypótláson, a pályázat
bírálat alatt van.
A Saubermacher Marcal Kft.-vel több alkalommal is tárgyaltunk, utoljára éppen ma
volt egy tárgyalás, Zsoldos Tamás és Kovács Tamás ügyvezetőkkel, melyen
megállapodtunk, hogy október hónapban még a Saubermacher Kft. fog szolgáltatni,
hiszen a Nonprofit Kft. telephely engedéllyel már rendelkezik, de hulladékgyűjtési
engedéllyel nem. A tárgyaláson jelen volt a Nonporfit Kft. ügyvezetője Krajczár
Ibolya is.
A lakossági árak változatlanok maradnak, a különbözetet az önkormányzat köteles
megfizetni, hiszen a törvény alapján a Saubermacher Kft. már nem köteles a korábbi
árakon szállítani. Szeptember 27-re azok a szerződések is elkészülnek, amelyekkel a
hulladékszállításhoz szükséges eszközök a Marcali Önkormányzathoz, illetve a
Nonporfit Kft-hez kerülnek. Itt szeretném elmondani, hogy ismét módosult a
Hulladék-törvény, az új árak 2015-ben lépnek életbe, addig a lakossági árak elvileg
változatlanok maradnak.
A 3-as ponthoz elmondanám, hogy továbbra is megvan az együttműködési
szándék a Dalkia részéről, függetlenül attól, hogy jelentős összeggel tartozunk nekik,
ettől függetlenül a fűtés megoldása zavartalan lesz. A Magyar Horizonttal, akik a város
keleti részében rendelkeznek két melegvizes kúttal viszont szükséges lesz tárgyalni
arról, hogy hogyan lehetne megoldani az intézmények, illetve a központi fűtéssel
rendelkező lakótömbök fűtését melegvízzel.
Az óvodákkal kapcsolatban annyit el kívánok mondani, hogy megtörtént az
óvodapedagógusok központi béremelése, illetve megkaptuk azt az összeget amit mi
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kapunk erre a központi költségvetésből. Havonta 600.000 forintot kell az
önkormányzatnak a bérek mellé kötelezően hozzárakni.
Az adósságrendezéssel kapcsolatban tavaly januárban írtam alá az első
szerződést, azóta már többet is alá kellet írni. Tegnapi nap során a Magyar Fejlesztési
Bankkal tárgyaltunk, még a Kereskedelmi és Hitelbankkal, illetve a Volksbankkal kell
aláírnunk azokat a megállapodásokat, amelyek a megmaradt hitelek törlesztéséről
rendelkeznek, holott valószínűleg ezek átvállalása is megtörténik majd.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
138/2013. (IX.19.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két testületi ülés között
végzett tisztviselői tevékenységről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: dr. Sütő László polgármester
Határidő: azonnal
12. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
139/2013. (IX.19.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 194/2011
(XII.15.), 20/2012 (II.16.), 44/2012 (III.28.), 51/2012 (IV.26.), 94/2012 (VIII.13.),
121/2012 (IX.13.), 26/2012 (II.16.), 47/2012 (III.28.), 80/2012 (VI.21.), 97/2012
(VIII.13.), 117/2012 (IX.13.), 170/2012 (XI.29.), 103/2012 (VIII.13.), 111/2012
(IX.13.), 118/2012 (IX.13.), 16/2013 (II.21.), 120/2012 (IX.13.), 139/2012 (X.18.),
157/2012 (XI.15.), 167/2012 (XI.29.), 168/2012 (XI.29.), 175/2013 (XII.13.),
176/2012 (XII.13.), 181/2012 (XII.20.), 192/2012 (XII.20.), 2/2013 (I.17.), 21/2013
(II.21.), 23-28/2013 (II.21.), 53/2013 (IV.11.), 75/2013 (V.23.), 54/2013 (IV.11.),
66/2013 (V.09.), 81/2013 (V.23.), 111/2013 (VI.27.), 55/2013 (IV.11.), 56/2013
(IV.11.), 57/2013 (IV.11.), 62/2013 (V.09.), 70/2013 (V.16.), 92/2013 (VI.24.),
95/2013 (VI.24.), 109/2013 (VI.27.), 65/2013 (V.09.), 76/2013 (V.23.), 89/2013
(VI.24.), 90/2013 (VI.24.), 91/2013 (VI.24.), 94/2013 (VI.24.), 100/2013 (VI.27.),
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104/2013 (VI.27.), 105/2013 (VI.27.), 106/2013 (VI.27.), 107/2013 (VI.27.), 108/2013
(VI.27.), 116/2013 (VII.29.), 117/2013 (VII.29.) számú határozatok végrehajtásáról
szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felkéri a polgármestert, hogy a 10/2012 (I.19.), 99/2012 (VIII.13.), 100/2012
(VIII.13.), 11/2012 (I.19.), 104/2012 (VIII.13.), 160/2012 (XI.15.), 185/2012 (XII.20.)
37/2013 (III.21.), 189/2012 (XII.20.), 190/2012 (XII.20.), 17/2013 (II.21.), 5/2013
(I.17.), 18/2013 (II.21.), 44/2013, (III.28.), 59/2013 (V.09.), 60/2013 (V.09.), 77/2013
(V.23.), 78/2013 (V.23.), 79/2013 (V.23.), 80/2013 (V.23.), 103/2013
(VI.27.),110/2013 (VI.17.) számú határozatok végrehajtását továbbra is kísérje
figyelemmel.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: folyamatos
13. Választókerületi alap – „Marcali, Sport utcai 55/1. helyrajzi számú ingatlanon
belüli összekötőút építése
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
A mai napon tárgyaltunk Buna Péter Képviselő Úrral az előterjesztésről egyet ért
azzal, hogy eredménytelenséget hirdessünk és majd valamikor az év vége felé írjuk ki
a pályázatot újra, feltételezve azt, hogy a jövő évben is lesz választókerületi alap, így
majd megvalósítható lesz a beruházás.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
140/2013. (IX.19.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által a
választókerületi alap felhasználásával megvalósítandó, Sport utcai 55/1. helyrajzi
számú ingatlanon belüli összekötőút építésére vonatkozó munkálatokra meghirdetett,
szerződés odaítélése iránti pályázati eljárásban eredménytelenséget hirdet.
Felelős (az értesítésért): Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
14. Választókerületi alap – „Marcali, Béke u. – Csomós G. u. sarok aszfalt
burkolatú összekötő gyalogosjárda építés
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Ebben a kereszteződésben még nem megoldott, hogy kerekes székkel, illetve
babakocsival is akadálytalanul lehessen közlekedni rajta. Az én körzetemről van szó, a
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hiányzó összeget Kőrösi András a saját választókerületi alapjából kölcsön adja, azzal a
feltétellel, hogy jövőre visszakapja.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
141/2013. (IX.19.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által a
választókerületi alap felhasználásával megvalósítandó, „Marcali, Béke u. – Csomós G.
u. sarok aszfalt burkolatú összekötő gyalogos járda építésére” vonatkozó
munkálatokra meghirdetett, szerződés odaítélése iránti pályázati eljárást eredményessé
nyilvánítja, a kivitelezési munkálatokkal megbízza a KÖZÚT KFT-T (MARCALI) – nettó
249.545.-Ft (bruttó 316.922.-Ft) értékben
Felelős (az értesítésért): Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
15. V. számú felnőtt háziorvosi körzet pályázatának kiírása
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság legutolsó ülésén döntöttünk a pályázat
kiírásáról, ezt a kiírást tartalmazza az előterjesztés.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
142/2013. (IX.19.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Marcali V. számú felnőtt
háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok ellátására a mellékelt pályázati felhívást
jóváhagyja.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: értelem szerint
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16. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Amióta ez a felsőoktatási ösztöndíjrendszer létezik, azóta minden évben csatlakoztunk
hozzá, az idén ennek határideje október 11. A legutóbbi évben 46 diákot tudtunk
támogatni.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
142/2013. (IX.19.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Marcali V. számú felnőtt
háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok ellátására a mellékelt pályázati felhívást
jóváhagyja.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: értelem szerint
17. A belügyminiszter 19/2013. (V. 22.) BM rendelete a helyi önkormányzatok és
az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítéséhez nyújtható támogatásról című pályázati felhívás keretében
benyújtandó Marcali város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének
fejlesztése
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
A közbeszerzési eljárásnak azon szakasza, amely lehetővé teszi a pályázat benyújtását
befejeződött ,ezért benyújtanánk a pályázatot arra, hogy az önerő 100%-át pályáznánk
meg, mely abban az esetben lehetséges, ha vállalnánk közfoglalkoztatott alkalmazását.
A pályázatot október 1-jéig kell benyújtani.
Kérdés
Majer István, képviselő
A fejlesztési támogatás végig nettó-ban szerepel, akkor a pályázat amit benyújtunk a
fordított ÁFA helyzetet nem befolyásolja?
Dr. Sütő László polgármester válasza
Nem befolyásolja.
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Majer István, képviselő
Gondolom, ha szállítói finanszírozás, akkor fordított ÁFÁ-val megy, így a szállítói
finanszírozást nem befolyásolja.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
144/2013. (IX.19.) számú képviselő-testületi határozat
A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
belügyminiszter 19/2013. (V. 22.) BM rendelete a helyi önkormányzatok és az
önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítéséhez nyújtható támogatásról című pályázati felhívás keretében pályázatot
nyújt be, az alábbi tartalommal:
- A pályázó megnevezése: Marcali Város Önkormányzata (8700 Marcali,
Rákóczi u. 11.)
- A
tervezett
fejlesztés
pontos
megnevezése:
Marcali
Város
csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése
- A tervezett fejlesztés TSZ azonosítószáma: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019
- A tervezett fejlesztés nettó összköltsége: 1 473 755 983,- Forint.
- A tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése:
Elszámolható költségek

2013
Ft (nettó)

Előkészítési költségek

2014
Ft (nettó)

2015
Ft (nettó)

Összesen
Ft (nettó)

0

0

0

Megvalósítási költségek tartalékkal

369 799 000

579 597 000

524 359 983

Összes költség tartalékkal

369 799 000

579 597 000

524 359 983

-

0
1 473 755
983
1 473 755
983

A tervezett fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és éves ütemezése:
Források megoszlása

I. KEOP keretében igényelt forrás
összege
I.1. EU alap finanszírozás
I.2. Hazai társfinanszírozás
II. Saját forrás
II.1. Pályázó által költségvetésének
terhére vállalt saját forrás
II.2. Hitel
II.3. EU Önerő alap támogatás
285/2012 (X.9.) Korm. rendelet
III. Egyéb források
A beruházás összköltsége

2013
Ft (nettó)

264 887 494

415 166 069

375 599 724

46 744 852
58 166 654

73 264 600
91 166 331

66 282 304
82 477 955

Összesen
Ft (nettó)
1 241 945
043
1 055 653
287
186 291 756
231 810 940

58 166 654

91 166 331

82 477 955

231 810 940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

369 799 000

579 597 000

524 359 083

0
1 473 755
983

311 632 346
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2014
Ft (nettó)
488 430
669

2015
Ft (nettó)
441 882 028

.
Igényelt BM EU Önerő Alap támogatás

58 166 654

91 166 331

82 477 955

231 810 940

- Pályázó a 2013. évi támogatási összeg kifizetését előlegként kéri.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fejlesztés megvalósításához szükséges saját
forrást, a felhasználás szerint aktuális évi költségvetés rendeletében biztosítja.
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a BM EU
Önerő Alap támogatásból megvalósuló beruházás eredeti rendeltetésének megfelelő
használatát a projekt zárásától számított 5 évig biztosítja, és hogy azt nem idegeníti el.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati fejlesztés megvalósításához
közfoglalkoztatott alkalmazását vállalja.
A Képviselő-testület felkéri a város polgármesterét a pályázat benyújtására.
Felelős:
Határidő:

Dr. Sütő László, polgármester
2013. október 1.

18. Egyebek
Dr. Sütő László, polgármester
I.
A 11. számú napirendnél említettem már, hogy ahhoz, hogy október hónapban a
Saubermacher Marcali Kft. szállítsa a lakossági hulladékot külön szerződést kell
kötnünk és remélhetőleg ezalatt az idő alatt a Marcali és Térsége Közszolgáltató
Nonprofit Kft. is megszerzi az engedélyeket és szolgáltatni tud majd. Ennek a
szerződésnek az aláírásához kérem a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását és
felhatalmazását.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
145/2013. (IX.19.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Sütő László
polgármestert, azon szerződés aláírására, melyben Marcali Város Önkormányzata a
2013. október 1-jétől 2013. november 1-ig terjedő időszakban a lakossági hulladék
szállításával a Saubermacher Marcali Kft-t bízza meg.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
II.
A legutóbb képviselő-testületi ülésen Hosszú András képviselő kérdést tett fel azzal
kapcsolatosan, hogy a Széchenyi utcához kapcsolódó útkereszteződések helyreállítása,
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illetve a Széchenyi utca belterületi részén uralkodó állapotok megszüntetése mikor
történik meg. Írásban a választ megküldtem, de szóba is tájékoztatom a Képviselőtestület tagjait, hogy a városüzemeltetési iroda tagjai folyamatosan tartják a
kapcsolatot a kivitelezővel, aki eddig is eleget tett a kéréseinknek, így a szóban forgó
szakasz rendbehozatala határidő előtt, szeptember 1-re elkészült.
A Focska kanyarral kapcsolatban is jeleztük a problémáinkat, a kivitelező ebben is
partner, meg fog oldódni.
Kérdés, Interpelláció
Kőrösi András, frakcióvezető
- Lakossági megkeresésre több témában is szeretnék szólni.
A galamboki út készítése kapcsán a Móra Ferenc utca/Széchenyi utca
kereszteződésénél felfestésre került a STOP vonal, de a kiegészítő tábla elsőbbségadás
kötelező maradt, ezt jó lenne összehangolni.
Ugyan ebben a kereszteződésben mindkét oldalról praktikus lenne egy vagy két
parkolóhely elhagyása, mert a kereszteződés a Móra Ferenc utcáról kihajtva szinte
beláthatatlan, illetve csak akkor látható, ha a STOP vonalat elhagyva teljesen kimegy a
gépjármű.
Az építkezések befejezésével célszerű lenne a Széchenyi/Szigetvári utca
kereszteződésnél a jelzőlámpa visszaállítása.
- A volt nőtlen tiszti szálló területén teljesen elfogadhatatlan az az állapot ami közel
három éve tart. Sem városképi sem egészségügyi szempontból nem elfogadható, az
meg különösen elfogadhatatlan, hogy a Raklap és Tüzép Kft. 2011-ben írt egy levelet,
melyben említést tesz az épület környezetének folyamatos karbantartásáról. Nemhogy
folyamatosan, de időszakosan sem tartották rendben. Az a javaslatom, hogy rendbe
kell rakni és ki kell nekik számlázni, mert a jelenlegi állapot elfogadhatatlan.
- Örömteli dolog, hogy augusztus 28-án átadásra kerültek az új fogorvosi rendelők,
kérdésem, hogy mi lesz a volt rendelőintézettel? Lezárásra kerül, ha igen, akkor csak
az épület vagy az utcafront is?
- A kórházzal kapcsolatos problémákat szeretném felvetni, valamint tényeket és
ígéreteket számon kérni. Ez év február 28-án volt egy összdolgozói értekezlet, egy
sajtótájékoztató, majd egy lakossági fórum. Március 7-én pedig Szócska államtitkár úr
járt Marcaliban, aki szintén sajtótájékoztatót tartott.
A főigazgató asszony elmondta:
„Marcaliban meg kell oldani a sürgősségi ellátás megszervezését. A sürgősségin kívül
a gyermeksürgősségi ellátást is meg kell oldani.”
„Én úgy gondolom, hogy igen jól körvonalazható egy igen erős marcali
ellátóintézmény, amely a sürgősségi ellátáson alapszik elsősorban.
„Mi az egységes ellátást úgy gondoljuk, hogy amit Marcaliban el lehet látni, azt
Marcaliban kell ellátni.”
Sajnos azonban ezzel ellentétes dolgokat lehet tapasztalni, például a betegek ide-oda
utaztatásával kapcsolatosan.
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„Még áprilisban beadásra kerül a kaposvári és a marcali kórház pályázata, ennek
keretében többek között sürgősségi ellátás fejlesztésére is sor kerül.”
Ugyanezt erősítette meg Szócska államtitkár úr is, aki sajtótájékoztatóján kiemelte,
hogy „a sürgősségi ellátás keretén belül kezelni fogjuk a gyermek-ellátást is.”
„Szükség van a négyszakmás kórház üzemeltetésére, a komplex betegellátás
érdekében.”
Ennek ellentmondani látszik mindaz amit Repa stratégiai igazgató professzor úr
augusztus 23-án nyilatkozott egy Somogyi Hírlapban megjelent cikkel kapcsolatosan.
„Marcaliban építettünk egy felesleges műtőblokkot kettőmilliárdért” egy ilyen
kijelentés olyasvalakitől, aki szintén a kaposvári kórházvezetéshez tartozik nem
szerencsés.
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
- Szintén a Széchenyi utcai útépítéssel kapcsolatosan, kérem a Polgármester Urat
erősítsen meg abban – hiszen korábban már beszéltünk róla - , hogy a kivitelező felé
elment egy olyan levél amely az árkok burkolásának racionális megoldását kéri, hiszen
az eredeti terv szerint néhány ház előtt kapott volna burkolatot az árok, néhány előtt
nem. Rengeteg lakossági megkeresés érkezett ez ügyben.
-A másik felvetésem az elkerülő út építésével kapcsolatos. A nagy teherautók akik
folyamatosan hordják az építésre a kavicsot erősen rongálják az utat, célszerű lenne
valamilyen állagmegóvási dokumentációt készíteni, hogy az építkezés befejezése után
legalább ugyanolyan állapotban adják vissza, mint ahogyan átvették, ellenkező esetben
pedig kártérítési igénnyel lehessen feléjük élni.
- Interpellálni szeretnék a Horvátkúti utca 27-31. előtti járdát tartó támfallal
kapcsolatosan. Hamarosan itt a tél, az esős időszak félő, hogy a helyzet egyre rosszabb
lesz, korábban is felvetettem már a problémát, de azt a választ kaptam, hogy nem az
önkormányzaté az út. Szeretném tudni, hogy ezzel kapcsolatban milyen
dokumentumok születtek az illetékesek és az önkormányzat között, illetve hol tartanak
most a tárgyalások.
Félő, hogy még lejjebb szakad a járda, illetve, hogy teljesen el fog dugulni az árok.
- Nem tisztem, de, mint az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke szeretnék
hozzászólni Kőrösi képviselő-társam felvetéséhez. A sürgősségi ellátás beindításának
mindeddig jogszabályi akadálya is volt, hiszen egy kórház két telephelyen nem
működtethetett sürgősségi ellátást. Ez az akadály most elhárult, az OEP-nél
folyamatban van az eljárás a sürgősségi ellátás befogadásával kapcsolatban. Jómagam
is kezdeményezője voltam annak az átmeneti megoldásnak, hogy vonjunk be gyerekszakorvost az alapellátás ügyeleti rendszerébe, de ez a tárgyalás a kistérségi
polgármestereknél elakadt.
Hódos Árpád, képviselő
- A kistérségi polgármesterekkel el is akadt ez a tárgyalás? Nem tudjuk megoldani,
hogy Marcaliban gyermekorvosi ügyelet legyen?
- A galamboki úttal kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy a Focska kanyar és a
Csicskár bejáró problémáját mielőbb meg kell oldani, mert a jelenlegi állapot nagyon
veszélyes.
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- Szeretném mindenkivel megosztani és a kereszténydemokraták nevében jó munkát
kívánni azoknak a pedagógusoknak és gyerekeknek, akik részt vesznek a kötelező
jelleggel elindult erkölcstan és hittan oktatásban.
Kissné Molnár Ágnes, képviselő
- Körülbelül egy éve szinte minden ülésen felszólalok a könyvtár előtti világítással
kapcsolatosan, megint itt az ősz és nincs világítás. Mindig azt a választ kapom, hogy
folyamatban, de nem történik semmi.
- A GYÉK 2000 Kft. miatt aggódnak a szülők, hogy esetleg a gyerekek majd nem
kapnak enni, mit tudunk nekik mondani?
- Köszönet a Jegyző Asszonynak, Nagyné Évának és a Hivatal dolgozóinak a gyótai
fakivágással kapcsolatban nyújtott segítségükért, hiszen három hónapot sikerült
nyernünk.
Dr. Sütő László polgármester válaszai
A galamboki úttal kapcsolatosan a legfontosabb az, hogy ez nem városi út, nem városi
beruházás. Nem mi terveztettük. Egyet tehetünk, hogy minden egyeztetésre elmegyünk
és aki a hivatal részéről éppen ott van, mindig elmondja az aktuális problémákat.
Ezeket eddig is megtettük, írásos dokumentálásuk megtörtént és az a tapasztalatunk,
hogy az irányító hatóság mindig fogadókész ezekre az észrevételekre. Sajnos egy-egy
újraterveztetés hónapokig tart. Arra kérek mindenkit, ha ilyen jellegű problémája van,
jelezze az iroda felé.
A Móra Ferenc utcai kihajtást jeleztük, ígéret van rá.
- A nőtlen szálló bírósági pere még tart, ha jól emlékszem január közepén lesz a
következő tárgyalás, abban nem nagyon hiszek, hogy a kiszámlázott összeg behajtható
lenne, inkább majd a peres eljárás végén lehet felszámíttatni, addig pedig a GAMESZszel kell megoldanunk.
- A fogorvosi rendelők és a rendelőintézet állami tulajdon. Testületi döntésünk van
arról - és több másik épülettel együtt be is jelentettük igényünket - , hogy ismét
önkormányzati tulajdonba kerüljenek. Évente egy-két alkalommal foglalkozik ilyen
jóváhagyással az állam. Itt jegyezném meg, hogy a mai postában érkezezett meg az a
levél Benkovics tábornok katasztrófavédelmi parancsnoktól, amiben tájékoztat arról,
hogy felhatalmazza a kaposvári megyei igazgatót arra, hogy kösse meg velünk a
szerződést a tűzoltólaktanya azonnali birtokbavételére, amint az utolsó tűzoltó
elhagyja a laktanyát. A szerződés egy éves időtartamra szól, illetve azonnal
kezdeményeznünk kell majd, hogy a tulajdonunkba kerüljön, melyet a
Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogat.
- A kórház sürgősségi ellátásával kapcsolatosan meg tudom erősíteni, hogy a
jogszabályi akadály valóban elhárult, az Államtitkár Úr titkárságáról olyan
információnk volt, hogy akár a mai nap érkezhet egy pozitív jelzés, ez nem érkezett
meg. Több alkalommal is írtam ebben a témában levelet, legutoljára augusztus 29-én,
jelezve ebben, hogy nyárra ígérte a sürgősségi ellátást Marcaliban, írásbeli válasz
sohasem érkezett, mindig szóbeli ígéreteket kaptam. A kórház helyzete így nem
megnyugtató, senki sem gondolta, hogy ilyen hosszú ideig fog tartani a probléma
megoldása. Az pedig hogy ilyen dolgok hangzanak el, Marcali számára mindenképen
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jelzés értékű, én úgy gondolom, hogy a kórház felújítása, bővítése nagyon jó dolog
volt.
- Az elkerülő úttal kapcsolatosan teljes dokumentáció készült, mely lemezen és
felvételeken rendelkezésre áll és nem hivatalos, de hihető információk szerint teljes
helyreállítás fog történni.
- A gyermekorvosi ügyelettel kapcsolatosan amikor márciusban elkezdődtek a
tárgyalások, akkor arról volt szó, hogy nyár elején már sürgősségi ellátás lesz . Mikor
Kaposvár az erre vonatkozó megállapodás-tervezetet elkészítette május 30-án társulási
ülést tartottunk. A terv akkor az volt, hogy a gyermekorvosi ügyeletet a felnőtt ügyelet
épületében biztosítjuk. Akkor derült ki, hogy június hónapra már valamennyi
gyermekorvos ügyeletet vállat. Az egyértelmű vélemény akkor az volt, hogy mivel
hamarosan – legkésőbb a nyár folyamán – sürgősségi ellátás lesz Marcaliban a
hátralevő időben működhessen úgy a gyermekorvosi ellátás a kórház épületében, mint
ahogyan az addig történt, közben forduljunk az Államtitkár Úrhoz, hogy segítsen a
sürgősségi ellátás mielőbbi beindításában. A levelet akkor megírtam, kétszer sürgettem
ugyanúgy a GYEMSZI-nél is, ahol mindig csodálkozva hallgatták, hogy milyen
problémáink vannak, választ a mai napig nem kaptam.
- A könyvtár előtti világítással kapcsolatos felvetést interpellációnak tekintem
- A GYÉK 2000 Kft-vel kapcsolatos finanszírozási problémák előre láthatólag hétfőn
vagy kedden megoldódnak.
- A köszönetet a gyótai fakivágással kapcsolatban Jegyző Asszony nevében is
köszönöm, a települési értéktár egyébként erre is alkalmas, hogy akár a teljes fasor a
védett értékek közé kerüljön.

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

K.m.f.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző
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