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Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. április13-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 

Kis-Dörnyei László, alpolgármester 

Fekete Lajos 

Kesztyűs Attila 

 Kőrösi András 

 Kissné Molnár Ágnes 

Dr. Mészáros Géza 

Mozsárné Kutor Veronika 

Hosszú András 

Varga Zoltán, képviselő-testületi tagok 

 

Bejelentéssel távol van: 

 

 

Meghívottak: 

 

Dr. Horváth László, képviselő-testületi tag 

 

 

Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

Pápainé dr. Káplár Orsolya, mb. aljegyző 

Bereczk Balázs, alpolgármester 

Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető 

 

Dr. Sütő László köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 

a 11 fő képviselő-testületi tagból 10 fő jelen van, Dr. Horváth László képviselő előre jelezte 

távolmaradását. 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Köszönöm mindenkinek, hogy el tudott jönni erre a rendkívüli ülésre. A mai ülésre két 

napirend került kiküldésre, a 2. számú napirendként szereplő pályázat benyújtási határideje 

2015. április 15., ezért kerül sor a soron kívüli ülésre. Van-e a napirendekre vonatkozóan 

más javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. 

 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú - 10 igen - szavazattal a napirendi 

javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 

 

62/2015. (IV.13.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. április 23-i soron kívüli 

képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
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1.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II.26.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

2.) Előterjesztés önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása tárgyában pályázat 

benyújtásáról 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 
 

 

 

1.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II.26.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

 Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

Eredeti elképzeléseink szerint egyetlen módosítás lett volna a 2015. évi költségvetésben, 

mégpedig annyi, hogy a Marcali Média Központ önálló intézményként megjelenik, de 

közben egy olyan pályázati lehetőség nyílott meg, melyhez változtatni kell a különféle 

szociális ellátások címlistáján. Összességében ugyanakkora összeget fogunk fordítani a 

szociális ellátásokra, csak más címeken, más sorokon elosztva. Az 5.2 számú melléklet a 

26-os sortól a 31-esig. Elmondom a változásokat, de természetesen ezt mindenki megkapja. 

Részletesen a felosztás az alábbiak szerint változik: 

 

 
Cím 

2015. évi 

előirányza

t 

2015. évi 

módosított 

előirányzat 

26 Családi támogatások 10900 342 

  Kiegészítő Gyermekvédelmi tám. 10800 242 

  Óvodáztatási támogatás 100 100 

27 
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) 

ellátások 
2600 1015 

  Közgyógy ellátás 1450 
 

 
Helyi megállapítású közgyógyellátás (2 hó) 

 
213 

  Ápolási díj 1150 
 

 
Helyi megállapítású ápolási díj (2 hó) 

 
802 

28 
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos 

ellátások 
10000 10000 

29 Lakhatással kapcsolatos ellátások 14650 6900 

  Lakásfenntartási támogatás 12400 
 

 
Normatív lakásfenntartási támogatás 

 
4650 

  Adósságkez. lakásfenntartási tám. 2000 2000 

  Lakbértámogatás 250 250 

30 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 1500 1500 

  Bursa 1500 1500 



 3 

31 Egyéb nem intézményi ellátások 12700 32593 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Ezek lennének a változások, amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem 

szavazzunk. 

 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú 10 igen szavazattal elfogadta Az 

önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II. 26.) önkormányzati rendeletet 

módosító 12/2015. (IV.13.) önkormányzati rendeletet. 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

2.) Előterjesztés önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása tárgyában pályázat 

benyújtásáról 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett rendkívüli szociális 

támogatás igénybevételére. A települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásra 

pályázhatnak a települési támogatások 2015. március 1-jét követő kifizetéséhez. 

A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható és kizárólag a települési 

támogatások kifizetésére fordítható. A pályázat benyújtására április 15-ig van lehetőség. 

A pályázathoz csatolni kell az önkormányzat –az előbbiekben elfogadott forma szerinti - 

2015. évi költségvetési rendeletét. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet támogassa a 

pályázat benyújtását. 

 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzunk. 

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú - 10 igen - szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

63/2015. (IV.13.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzatok rendkívüli 

szociális támogatása pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 

határozatokat hozza: 

 

1) Marcali Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a belügyminiszter és a 

nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pont szerinti rendkívüli 

szociális támogatás igénybevételére. Felkéri a polgármestert, hogy az 

önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása pályázat benyújtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: 2015. április 15. 
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2) Marcali Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert az Ávr. 75.§ (2) 

bekezdése szerinti nyilatkozatok megtételére: 

 

a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok 

teljes körűek, valósak és hitelesek, az adott tárgyban támogatási igényt 

korábban vagy egyidejűleg Marcali Város Önkormányzata nem nyújtott 

be. 

 

Marcali Város Önkormányzata nem áll jogerős végzéssel elrendelt 

végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt 

csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 

meghatározott eljárás nincs folyamatban, 

 

a megpályázott támogatáson kívüli saját forrás rendelkezésre áll, 

 

Marcali Város Önkormányzata megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott 

követelményeknek,  

 

Marcali Város Önkormányzatának nem áll fenn harmadik személy 

irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának 

megvalósulását meghiúsíthatja, 

 

Marcali Város Önkormányzata biztosítékmentességgel rendelkezik, 

 

Marcali Város Önkormányzata a költségvetési támogatás tekintetében 

adólevonási joggal nem rendelkezik, 

 

a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez nem kötött 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: 2015. április 15. 

 

 

 

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

     Dr. Sütő László     Bödőné dr. Molnár Irén  

                  polgármester                jegyző   
 


