JEGYZŐKÖNYV
Készült: Marcali Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-i
nyilvános üléséről.
Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11. emeleti
kisterem)
Jelen vannak:

Dr. Sütő László Marcali város polgármestere
Kis-Dörnyei László, alpolgármester
Kőrösi András
Hosszú András
Kissné Molnár Ágnes
Hódos Árpád
Buna Péter Tamás
Dr. Dénes Zsolt
Majer István
Markhard József, képviselő-testületi tagok

Bejelentéssel távol van: Dr. Ledniczki István, képviselő-testületi tag
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Meghívottak:
Pápainé dr. Káplár Orsolya, mb. aljegyző
Zajcsuk Lajos, pénzügyi irodavezető
Nagyné Gelencsér Éva, műszaki és vársoüzemeltetési
irodavezető
Bereczk Balázs, intézményfenntartó és kistérségi irodavezető
Szaka Zsolt, GAMESZ vezetője
Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető
Dr. Sütő László polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 11 fő
képviselő-testületi tagból 10 fő jelen van, Dr. Ledniczki István képviselő előre jelezte, hogy
a mai ülésen nem tud részt venni.
Dr. Sütő László, polgármester
A mai ülésen az előre kiküldött napirendi pontot tárgyalnánk, amennyiben más javaslat
nincs, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – 10 igen – szavazattal a napirendi
javaslatot az alábbiak szerint fogadta el:
172/2013. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. november 28-i képviselőtestületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. A Marcali Városi Önkormányzat I.-III. negyedévi gazdálkodása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

.

2. A Képviselő-testület 2014. évi I. féléves munkaterve
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
3. A Marcali Városi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
4. Előterjesztés a Marcali 1926/115 hrsz. ingatlan egy részének tartós bérbeadásáról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
5. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
6. Előterjesztés a 2014/2015-ös tanév iskolai körzethatáraira, kötelező felvételt
biztosító általános iskolára vonatkozó javaslattételről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
7. Helyi rendelet megalkotása az önkormányzat által államháztartáson kívülre
nyújtott támogatásokról
Előadó: Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
8. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
9. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2003 (X. 17.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
10. A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI.
20.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
11. Előterjesztés konzorciumi megállapodásról a Szennyvízelvezetés és – tisztítás
megvalósítása KEOP konstrukciók végrehajtására tárgyában
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
12. Hozzájárulás Balatonberény és Balatonfenyves Községi Önkormányzatoknak a
Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati
Társulásból történő kilépéséhez
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
13. A Marcali Városi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
14. A rendőrséggel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
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15. Tagi kölcsön nyújtása a Marcali Szálloda Kft. részére
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
16. Egyebek
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1. A Marcali Városi Önkormányzat I.-III. negyedévi gazdálkodása
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
Az előterjesztéshez el kell mondanom, hogy természetesen nem tartalmazza azokat a
kiadásainkat, amelyek a Marcali Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül valósulnak meg,
így például a Szociális Egészségügyi és Szolgáltató Központ kiadásai, valamint a Marcali
Óvodai Központ második félévtől történő kiadásai. A működési kiadások közel 75%-ban
teljesültek, míg a fejlesztések esetében minden olyat is meg kell terveznünk, amelyekről
tudtuk, hogy ebben az évben nem valósulnak meg, ilyen például a horvátkúti
szennyvízberuházás. Az előterjesztés a tényeket tartalmazza, majd januárban a költségvetés
módosításakor kerül minden a helyére.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, az ülést
Hódos Árpád képviselő vezette.
Hódos Árpád a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
173/2013. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I-III.
negyedévi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztéshez mellékelt
formában elfogadja.
Felelős: dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
2. A Képviselő-testület 2014. évi I. féléves munkaterve
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Az előterjesztés gyakorlatilag a kötelező elemeket tartalmazza, hiszen egy-egy ülésre
általában 3-4 napirendet tervezünk és végül sokkal többet tárgyalunk.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
174/2013. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2014. évi I.
féléves munkatervét megtárgyalta és azt a mellékelt formában jóváhagyja.
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Felelős: dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint
3. A Marcali Városi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosítása
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A közbeszerzési terv módosítására a nyertes ÁROP pályázat miatt volt szükség, hiszen a
pályázat ide vonatkozó részeit be kellett illeszteni a terve.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta.
Hódos Árpád a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
175/2013. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat 2013. évi
Közbeszerzési Tervének módosítását a mellékelt formában jóváhagyja.
A Képviselőtestület felkéri egyúttal a Polgármestert, hogy a jóváhagyott Közbeszerzési
Tervnek Marcali Város Önkormányzatának hivatalos honlapján (www.marcali.hu) történő
közzététele iránt haladéktalanul intézkedni szíveskedjen.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
4. Előterjesztés a Marcali 1926/115 hrsz. ingatlan egy részének tartós bérbeadásáról
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Ez tulajdonképpen a zöld és sárga erkélyes házak mögötti területen egy garázs kialakítása, a
rendezési terv a telek eladását nem teszi lehetővé, csak a tartós bérbeadást. Az előterjesztés
ki lett egészítve annyival, hogy a bérlő köteles kérelmezni az elkészült építmény
feltüntetését a telekkönyvben.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta.
Hódos Árpád a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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176/2013. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács András 8700 Marcali, Berzsenyi
u. 94. I. em. 12. szám alatti kérelmező beadványát megtárgyalta, és a Marcali 1926/115
hrsz. kivett közterület megnevezésű 1 ha 6703 m2 alapterületű ingatlanból 20 m2-nyi
területrészt –garázs építése céljából - tartós bérletbe adja, az önkormányzat vagyonáról
szóló 29/2012. (X.19.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően.
Ezzel egyidejűleg Kovács Andrást bérlőül kijelöli. A tárgyi területrész 50 év időtartamban,
2.000,- Ft/év +Áfa azaz 2.540,- Ft/év bérleti díj megfizetése mellett bérelheti.
A bérbeadó fenntartja a jogot a bérleti díj időszakos felülvizsgálatára és annak az
inflációhoz igazodó módosítására.
Bérlő a garázs elkészültét követően köteles azt az ingatlan nyilvántartásban feltüntettetni (a
bejegyzéshez szükséges okiratot, épület feltüntettetési vázrajzot készíttetni, hatósági
bizonyítványt beszerezni) melynek költsége a bérlőt terheli.
Felelős: dr. Sütő László polgármester
Határidő: azonnal
5. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Az előterjesztésben leírtak alapján javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a MecsekDráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodás módosításait a határozatban foglaltak szerint fogadja el a
VI. 8. pont kivételével, illetve a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti szövegezéssel hagyja jóvá. Nem javaslom
beszedési megbízás nyújtását a társulás fele.
Nem javaslom továbbá elfogadásra a IV. 1. pontban az átruházott feladat- és hatáskörök
módosítani tervezett f) pontját, melyben a hulladékgazdálkodási feladatot, a közszolgáltató
kiválasztását, a hulladékgazdálkodási szerződés megkötését átruháznánk a Társulásra. Ilyen
tartalmú megállapodás aláírását követően nem látom biztosítottnak, hogy a társult
önkormányzatok által létrehozott Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. láthassa
el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Jogi és
Ügyrendi Bizottságok tárgyalták.
Hódos Árpád a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Kőrösi András a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A bizottság a Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
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Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, az általam kiegészítettek alapján
szavazzunk a társulási megállapodásról, miszerint a IV.1. f) és a VI.8. pontok kivételével
elfogadjuk a megállapodás módosítását.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
177/2013. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mecsek-Dráva Regionális
Szilárdhulladék Kezelő Rendszer létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását megtárgyalta és a Megállapodás a IV. 1. f) pontjának,
valamint a VI. 8. pontjának kivételével azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Sütő László polgármester
6. Előterjesztés a 2014/2015-ös tanév iskolai körzethatáraira, kötelező felvételt
biztosító általános iskolára vonatkozó javaslattételről
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Az írásbeli előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. 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 további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
178/2013. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
A Marcali Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014/2015-ös tanévre
vonatkozó, a Somogy Megyei Kormányhivatal által megküldött iskolai felvételi
körzethatárokkal kapcsolatban az alábbi javaslatot teszi:
1. Csömend és Nikla községek kötelező felvételt biztosító iskolájának Pusztakovácsi község
általános iskoláját javasoljuk kijelölni.
2. A településen működő általános iskolai feladat-ellátási helyeken a 2013/2014-es tanévben
tanuló, a településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
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halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek intézmények közötti egyenletes arányának
eléréséhez az iskolai körzethatárok átalakítását javasolja.
Felelős: dr. Sütő László, polgármester
Határidő: 2013. november 30.
7. Helyi rendelet megalkotása az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és
átadásáról
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A rendelet módosított változata pótanyagként került megküldésre, a Jogi és Ügyrendi
Bizottság már a végleges változatot tárgyalta, rajtuk kívül még a Pénzügyi, Gazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta a tervezetet.
Jegyző Asszonyt, mint előterjesztőt kérdezem, hogy kívánja-e a rendeletet szóban
kiegészíteni?
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Köszönöm, nem kívánom.
Hódos Árpád a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság a tervezetet megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Kőrösi András a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A bizottság a rendeletet-tervezetet megtárgyalta, azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadta az
Államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 25/2013. (XI.29.) számú
önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A rendelet a jogszabályok aktualizálását tartalmazza, illetve a más rendeleteinkben
megfogalmazottak kerültek átvezetésre. Jegyző Asszonyt, mint előterjesztőt kérdezem, hogy
kívánja-e a rendeletet szóban kiegészíteni?
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
A tegnapi nap folyamán kiküldtük a javított változatot, ahol sárgával jelöltük azokat a
részeket, amelyek más törvényi rendelkezésből, úgynevezett merev hivatkozással kerültek
be a szó szerinti ismétlés helyett a rendelet-tervezetbe, illetve a mellékletekbe az átruházott
8

.

hatáskörök közé az önkormányzat által megalkotott egyéb rendeletek közül kerültek az
érintett rendelkezések átemelésre, illetve törlésre azok, melyek már idejét múltak vagy
jogszabályi változás miatt nem tartalmazhatja őket az új SZMSZ.
Gyakorlatilag azért javasolnánk egy új rendelet megalkotását, mert olyan sok a változás,
hogy több oldalon keresztül lehetne sorolni a hatályon kívül helyező régi rendeleti
szövegeket, és a hiba lehetőséget is elkerülve sokkal célszerűbb egy új szervezeti és
működési szabályzat megalkotása a Magyarország helyi önkormányzatairól szól törvény
alapján.
Dr. Sütő Lászó, polgármester
Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Kőrösi András a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A bizottság a rendeletet-tervezetet megtárgyalta, azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadta az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.) számú
önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
9. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2003 (X. 17.) önkormányzati rendelet
módosítása
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Az egészségügyi és Szociális Bizottság nyilvános ülésén elmondtuk, hogy javasoljuk a
rendelet hatályát kiterjeszteni a gyermekvédelmi szolgáltatások tekintetében azon
önkormányzatok területére is, akik a társulási megállapodás alapján a Szociális
Egészségügyi és Szolgáltató Központon keresztül láttatják el a gyermekvédelmi
feladataikat. Ennek oka részben a szociális törvény rendelkezései, részben pedig az a
jogalkotási rendelkezés, amely megkívánja, hogy a mi rendeletünkben ez a tárgyi hatály
bent legyen. Mivel maga a rendelet január 1-től lép hatályba, a személyi hatály tekintetében
javaslom, hogy a kihirdetést követő naptól legyen hatályos.
Dr. Sütő László, polgármester
A módosítást két bizottság is tárgyalta, a Jogi és Ügyrendi, illetve az Egészségügyi és
Szociális Bizottságok.
Kőrösi András a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A bizottság a rendelet módosítását megtárgyalta, azt egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Majer István, az Egészségügyi és Szociális Bizottság képviseletében
A bizottság a rendelet módosítását megtárgyalta és szintén egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
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Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk!
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadta A
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2003 (X. 17.) önkormányzati rendeletet
módosító 27/2013 (XI.29.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
10. A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI.
20.) önkormányzati rendelet módosítása
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Az alaptörvény, illetve az ehhez kapcsolódó törvények köteleznek bennünket, hogy
változtassuk meg a segélyek, támogatások elnevezését. A temetési segély, illetve a
gyermekvédelmi rendelkezés helyére egy egységes önkormányzati segély lép be, a másik
módosítás arra vonatkozik, hogy csökken az ügyintézési határidő, 30 napról 15 napra, ezért
az eddig bizottsági hatáskörben levő döntéseket javasolja a módosítás polgármesteri
hatáskörbe áttenni, mert különben a bizottságnak két hétnél is sűrűbben kellene üléseznie.
Jegyző asszonyt kérdezem, hogy van-e kiegészítése?
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Az előző rendelethez hasonlóan ennek a rendeletnek a hatályát is ki kell terjeszteni a
társulási megállapodásban foglaltak szerint azokra a településekre akik részt vesznek az
ellátásban és ezt a Szociális Egészségügyi és Szolgáltató Központon keresztül látják el. A
rendelet 6.§ a) pontja a szerint marad vagy módosul, hogy a döntés bizottsági hatáskör
marad vagy polgármesteri hatáskörbe kerül át.
Tájékoztatóul mondom el, hiszen az indoklásban is szerepel, hogy a közgyógy
ellátások esetében a határidő nyolc napra változik, ami úgy néz ki, hogy a beérkezett
kérelmet rögzíteni kell majd egy egységes országos szociális rendszerben, amely minden
kérelemre generál egy ügyszámot, e nélkül az ügy nem intézhető, majd ezt követően
kerülhet sor az előkészítésre, a környezettanulmányra és végül a döntésre. Javaslom, hogy
ezen ellátás megállapítása szintén a polgármester átruházott hatásköre legyen, hiszen
bizottság esetében nagyon nehezen tartom elképzelhetőnek a nyolc napos határidő pontos
betartását.
Dr. Sütő László, polgármester
A módosítást szintén a két bizottság tárgyalta, a Jogi és Ügyrendi, illetve az Egészségügyi
és Szociális Bizottságok.
Kőrösi András a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében
A bizottság a rendeletet módosítását megtárgyalta, 4 igen és egy tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja, a tartózkodás nem a jogszabályi kötelezettségből adódó
módosításokra vonatkozott, hanem az ügyintézési hatáskörre.
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Majer István, az Egészségügyi és Szociális Bizottság képviseletében
A bizottság a rendeletet módosítását megtárgyalta és a most elhangzott kiegészítéssel együtt
5 igen és 3 tartózkodás mellett szintén elfogadásra javasolja. A tartózkodás a mi esetünkben
is a döntési hatáskörre vonatkozott.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással
elfogadta A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003.
(VI. 20.) önkormányzati rendeletet módosító 28/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
11. Előterjesztés konzorciumi megállapodásról a Szennyvízelvezetés és – tisztítás
megvalósítása KEOP konstrukciók végrehajtására tárgyában
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Jelezni szeretném, hogy a konzorciumi megállapodás megkötése nem szabadon választható
lehetőség, hanem egy kormányrendelet és egy kormány határozat is kötelez minket erre. Az
előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta.
Hódos Árpád,a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatta.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
179/2013. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
A Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, s
felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a „KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019
azonosítószámú, Marcali város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének
fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítása érdekében, Marcali Város Önkormányzatának
képviseletében, a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorciumvezetése
mellett a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel konzorciumi megállapodást
írjon alá.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelemszerűen
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12. Hozzájárulás Balatonberény és Balatonfenyves Községi Önkormányzatoknak a
Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati
Társulásból történő kilépéséhez
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A kérelem Balatonberény és Balatonfenyves településektől érkezett, ismert, hogy
Nagybajom és Marcali már korábban kiléptek, mindketten a saját utunkat járjuk. A
kérelemhez azért kell hozzájárulásunkat kérniük, mert nem tették meg időben – fél évvel
előtte – a bejelentésüket, az ok pedig az, hogy a végleges tervek szerint egyik településen
sem történik majd semmilyen fejlesztés. Javaslom a testületnek, hogy járuljunk hozzá,
hiszen semmi nem indokolja, hogy tagok maradjanak.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
180/2013. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Balatonberény és
Balatonfenyves Községi Önkormányzatok 2013. december 31-i forduló nappal kilépjenek
a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati
Társulásból.
2. A Képviselő-testület felkéri Dr. Sütő László polgármestert, hogy a döntésről szóló,
eredetiben aláírt határozat kivonatot küldjék meg a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és
Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás címére.
Határidő:
Felelős:

1. pont: azonnal
2. pont: 8 nap
1-2. pont: Dr. Sütő László polgármester

13. A Marcali Városi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítása
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A hatályos Szabályzat módosítása vált szükségessé, mivel nettó egymillió forintnál kisebb
beszerzések esetén is szükség lehet a Beszerzési Szabályzat rendelkezéseinek alkalmazására
– ilyen például a nyertes ÁROP pályázat, ezért javasoljuk, hogy a Szabályzat
előterjesztésben szereplő módosítását.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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181/2013. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete Marcali Város Önkormányzatának
2013. január 20. napjától hatályos Beszerzési Szabályzatának módosítására irányuló
előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztésben jelölt módosításokat 2013. november 28ai hatállyal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr Sütő László polgármester
14. A rendőrséggel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A képviselő-testület döntött a Marcali Városi Rendészet megalapításáról, ennek a
jogszabályszerű működéséhez elengedhetetlenül szükséges az előterjesztéshez mellékelt
együttműködési megállapodás megkötése.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
182/2013. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a
Somogy megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodást
jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző
Határidő: értelem szerint
15. Tagi kölcsön nyújtása a Marcali Szálloda Kft. részére
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A Marcali Szálloda Kft. tagjai 2013. november 14-én rendkívüli taggyűlést tartottak. A
taggyűlés napirendi pontjai között szerepelt a folyamatban lévő beruházás téliesítési és
állagmegóvási munkálatainak elvégzése, a felmerülő költségek viselése. A felmérés szerint
9,7 millió forint szükséges az említett feladatok elvégzéséhez.
A szükséges forrást üzletrésztulajdon arányában biztosítják a tagok, tagi kölcsön formában.
Marcali Város Önkormányzatának a tulajdoni aránya 10,64 %, ezért a fentiek értelmében
1.033e Ft biztosítása terhel minket. A kölcsön összegek ügyvédi letétbe kerülnek, a
vállalkozók által benyújtott és ellenjegyzett számlák a letétből kerülnek kiegyenlítésre.
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Kérem a Képviselő-testületet, hogy a vagyoni értékünk megóvásához biztosítson
1.033.000,- Ft összeget a céltartalékunk terhére és hatalmazzon föl a tagi kölcsön
szerződésének aláírására.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta.
Hódos Árpád, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, mivel a városnak a szállodában tulajdonrésze
van, az állagmegóvásra nyújtott kölcsön biztosítását a Marcali Szálloda Kft. részére
egyhangúlag támogatta.
Hozzászólás
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Körülbelül két évvel ezelőtt is javasoltam már üzletrészeink felülvizsgálatát, kérem a
Polgármester Urat, hogy amennyiben lehetőségünk lesz rá, kezdeményezzen tárgyalásokat
az üzletrész értékesítéséről, hiszen ilyen arányban nem tartom jó befektetésnek, viszont
nagy a vele járó kockázat. Az előterjesztést kényszerhelyzetből támogatom.
Dr. Sütő László, polgármester
Egyet értek a Frakcióvezető Úrral, valóban cél az üzletrész értékesítése.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
183/2013. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta.
Egyetért a folyamatban lévő beruházás téliesítési és állagmegóvási munkálatainak
megrendelésével. Biztosítja tulajdoni arány alapján a szükséges 1.033e Ft összegű tagi
kölcsönt.
Felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsön szerződésének aláírására.
Határidő: 2013. december 20.
Felelős: dr. Sütő László polgármester

16. Egyebek
I.
Dr. Sütő László, polgármester
Miután a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a mai napig nem
érkezett meg a közszolgáltatói engedély, javaslom, hogy a korábbi feltételek szerint
december hónapra is kössünk megállapodást a Marcali Saubermacher Kft-vel.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
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A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
184/2013. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. december 1-től 2013.
december 31-ig tartó időszakra megrendeli a települési hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást a Saubermacher-Marcali Kft-től.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatás ellátására vonatkozó
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
II.
Dr. Sütő László, polgármester
A Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola átadás-átvétele hivatalosan még
mindig nem történt meg, erre vonatkozóan semmiféle papírt nem kaptunk, holott a korábbi
budapesti egyeztető tárgyaláson ezt megígérték. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület
felhatalmazását a szükséges dokumentumok aláírására.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 10 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
185/2013. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri dr. Sütő László polgármestert
a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolának a Vidékfejlesztési Minisztérium
részére történő átadás-átvétellel kapcsolatos a dokumentumok aláírására
Felelős: dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint
Kérdés, hozzászólás
Kissné Molnár Ágnes, képviselő
Az utolsó napirendhez kapcsolódóan kérném a Polgármester Urat, hogy folytasson
tárgyalásokat a Saubermacher Kft-vel, hogy még decemberben szállítsák el egy alkalommal
a zöld hulladékot, mert sok levél van még a fán, a lakosságnak igénye lenne erre.
Majer István, képviselő
A legtöbb képviselő-testületi ülésen megtisztel bennünket a GAMESZ vezetője, ezzel
kapcsolatosan kérdezném, hogy november 28-án mennyire van felkészülve a város a
várható havazásra.
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Dr. Sütő László polgármester válaszai
- A zöld hulladékkal kapcsolatosan magam is szükségesnek tartom, hogy decemberben
legyen még egy szállítás.
- A hó-helyzetre úgy gondolom, hogy jól fel vagyunk készülve, sokkal jobban, mint azt más
települések esetében az országos hírekben hallani.
A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

K.m.f.
Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző
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