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Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli 

nyilvános képviselő-testületi ülésen. 

 

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

 

Jelen vannak: Dr. Sütő László, polgármester 

Kesztyűs Attila 

 Kőrösi András 

 

 

 

 

 

 

 

Bejelentéssel 

Mozsárné Kutor Veronika 

Dr. Mészáros Géza 

Fekete Lajos 

Kissné Molnár Ágnes 

Varga Zoltán 

Hosszú András, képviselők 

 

távol vannak: 

 

 

Meghívottak: 

Kis-Dörnyei László, alpolgármester 

Dr. Horváth László, képviselő 

 

Bereczk Balázs, alpolgármester 

Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

Pápainé dr. Káplár Orsolya, mb. aljegyző 

Horváth Rita, műszaki és városüzemeltetési iroda 

Zajcsuk Lajos, Pénzügyi irodavezető 

Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető 

Szaka Zsolt, GAMESZ Szervezet vezetője 

Bőszné Kiss Katalin, Marcali Média Központ 

Vágó Zoltán, Marcali Portál 

Virág Katalin, Tavi TV 

 

Dr. Sütő László köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 

mert a 11 fő képviselő-testületi tagból 9 fő jelen van. Dr. Horváth László és Kis-Dörnyei László 

képviselők előre jelezték távolmaradásukat. 

Előre szeretném jelezni, hogy az előterjesztésekhez különösebb magyarázatokat nem kívánok tenni, 

hiszen a képviselő-testületi ülést megelőzően a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi, valamint 

a Jogi és Ügyrendi Bizottságok is üléseztek, melyeken minden jelenlevő képviselő-részt vett és sor 

került az anyagok részletes megvitatására is. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A mai ülésen öt napirendet tárgyalnánk, remélem, hogy a kiküldött anyagokat mindenki megkapta. 

Amennyiben a napirendekre vonatkozóan további javaslat nincs, kérem, szavazzunk. 

 

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

alábbiak szerint fogadja el: 
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160/2015. (VII.28.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. július 28-i soron kívüli nyilvános 

képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) Az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítása 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

2.)  Döntés a KEOP 5.7.0. Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése 

megjelölésű pályázati fejlesztés megvalósításáról  

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester  

 

3.) Döntés pályázat benyújtásáról napelem park építésére 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

4.) Előterjesztés közvilágítás korszerűsítés előkészítésének indításáról  

 Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

5.)  Marcali Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása 

 Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 
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1.) Az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítása  

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A beszerzési szabályzat néhány rendelkezését különösen az uniós pénzeket is tartalmazó támogatási 

döntések rövid határidőhöz kötöttsége miatt módosítani szükséges. Minden egyéb előírás 

vonatkozásában a Beszerzési Szabályzat változatlan marad, különös tekintettel arra, hogy a 

Szabályzat egyéb előírásai a gyakorlat alapján hatékonynak és célravezetőnek mondhatók. 

Az előterjesztést a korábban már említett két bizottság tárgyalta. 

 

Hosszú András a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és pénzügyi részéről egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kőrösi András a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést szintén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú - 9 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

161/2015. (VII.28.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat a módosított Beszerzési 

Szabályzatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt a mellékelt formában jóváhagyja. 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2.) Döntés a KEOP 5.7.0. Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése 

megjelölésű pályázati fejlesztés megvalósításáról  

 

Dr. Sütő László, polgármester 

A KEOP 5.7.0 pályázaton százötvenmillió forintot nyertünk, melynek a felhasználása úgy történne, 

hogy felújításra kerül a Katona József Utcai Óvoda, a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, 

illetve a Szociális Egészségügyi és Szolgáltató Központ az előterjesztésben részletezett módon. A 

homlokzatszigetelés, a nyílászáró csere és az egyéb energetikai szempontból fontos szigetelések 

mindhárom intézménynél megvalósulnak. Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. 

 

Hosszú András a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és szintén egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú - 9 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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162/2015. (VII.28.) számú képviselő-testületi határozat 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a KEOP 5.7.0. Középületek kiemelt 

jelentőségű épületenergetikai fejlesztése megjelölésű pályázati fejlesztés megvalósításáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatokat hozza: 

 

1) az 1507/2015 (VII.23.) számú Kormány határozatban megállapított támogatási összeget, 

valamint a támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket tudomásul veszi 

 

2) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete pályázatot nyújt be a „Középületek 

kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című, KEOP-2015-5.7.0 kódszámú 

konstrukció keretében Marcali Város Önkormányzata középületeinek energetikai fejlesztése 

céljából. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3) a pályázati támogatás az alábbi helyszíneken kerül felhasználásra: 

a) Katona József utcai „Bóbita” óvoda, (8700 Marcali, Katona J. u. 1. 1913/74 

hrsz.) 

b) Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) 

c) Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.) 

 

4) felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges intézkedések 

megtételére, a támogatási szerződés aláírására 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5) felkéri a polgármestert a projekthez kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárások 

lefolytatására 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3.) Döntés pályázat benyújtásáról napelem park építésére 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Gyakorlatilag egy tervezőmunka előkészítéséről lenne szó, melynek keretén belül a város keleti 

részén, nem messze a transzformátor állomásról, egy közel 300 kW-os napelem-park létesülhet. 

Jelenleg pályázati kiírás nem érhető el, de ősszel várható megjelenése. A támogatási intenzitás 50- 

85% között várható az ország régióit, járásait tekintve illetve annak függvényében, hogy a 

naperőmű által megtermelt energia értékesítésre kerül, vagy saját felhasználás történik. Magasabb 

támogatási intenzitás érhető el, amennyiben a teljes megtermelt mennyiség saját felhasználásra 

történik. A fent maradó részre az Önkormányzatnak saját erőt, vagy hitelből forrást kell biztosítania. 

Az előkészítő munkákra a költségvetésünk terhére az európai uniós fejlesztési alap 4.000.000 

forintos összegéből 600.000 forint kerülne ide átcsoportosításra. Az előterjesztést a Pénzügyi, 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. 
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Hosszú András a Pénzügyi, Városfejlesztési 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. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú - 9 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

163/2015. (VII.28.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Döntés pályázat benyújtásáról napelem park 

építéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatokat hozza: 

 

1) Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a napelem-park 

létrehozásával, felkéri a polgármestert a pályázat előkészítésére, illetve a pályázati 

dokumentáció benyújtására 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2) felhatalmazza a polgármestert, a pályázat benyújtásához szükséges gazdasági számítások 

elvégzésére, valamint arra, hogy az előterjesztésben rögzített feladatok ellátásával külső 

szolgáltatót bízzon meg 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3) felkéri a polgármestert a projekthez kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárások 

lefolytatására 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4) felhatalmazza a polgármestert, arra hogy a 328/4 hrsz. számú ingatlan telekmegosztásához 

szükséges intézkedéseket tegye meg 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

4.) Előterjesztés közvilágítás korszerűsítés előkészítésének indításáról  

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Jelenleg a közbeszerzés kiírásáról döntenénk, tekintettel arra, hogy a jelenlegi szolgáltatóval 2015. 

december 31-én lejár a szerződésünk, így most van lehetőség kedvezőbb ajánlatot találnunk. 

Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. 

 

Hosszú András a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testület 

számára. 
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Kérdés 

 

Mozsárné Kutor Veronika, képviselő 

A városrészekre is vonatkozik a korszerűsítés? 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Igen, a város minden utcájára, kivéve a most elkészült körforgalmat, de ide tartozik mindegyik 

városrész, a parkok és közterületek is. 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú - 9 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

164/2015. (VII.28.) számú képviselő-testületi határozat 
 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közvilágítás korszerűsítés előkészítésének 

indításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1) Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a közvilágítás korszerűsítés 

előkészítésének indításával, felkéri a polgármestert a projekthez kapcsolódó beszerzési, 

közbeszerzési eljárások lefolytatására 

 

Felelős: Dr.Sütő László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

5.)  Marcali Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Mindazon tételek, amelyekről ma döntöttünk, beépülnek a közbeszerzési tervbe. 

Az előterjesztést szintén a két bizottság tárgyalta. 

 

Hosszú András a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kőrösi András a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú - 9 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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165/2015. (VII.28.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési 

Tervének módosítását a mellékelt formában jóváhagyja. 

A Képviselőtestület felkéri egyúttal a Polgármestert, hogy a jóváhagyott Közbeszerzési Terv 

Marcali Város Önkormányzatának hivatalos honlapján (www.marcali.hu) történő közzététele iránt 

haladéktalanul intézkedni szíveskedjen. 

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 

http://www.marcali.hu/

