JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 12-én
tartandó soron kívüli üléséről.
Jelen vannak:

Bejelentéssel távol maradt:
Meghívottak:

Dr. Sütő László polgármester
Kis-Dörnyei László alpolgármester
Hódos Árpád
Kőrösi András
Majer István
Markhard József
Hosszú András
Buna Péter Tamás képviselő-testületi tagok
Kissné Molnár Ágnes
Dr. Ledniczki István
Dr. Dénes Zsolt képviselő-testületi tag
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
dr. Trombitásné dr. Domján Bernadett, aljegyző
Nagyné Gelencsér Éva, műszaki és városüzemeltetési
irodavezető
Bereczk Balázs, kistérségi irodavezető
Győri Melinda jegyzőkönyvvezető

Dr. Sütő László polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, mert a 11 fő képviselő-testületi tagból 8 fő jelen van.
A mai ülésen három napirendet tárgyalnánk. A sürgősség oka, hogy a második
napirendként szereplő Bursa Hungarica esetében 14-ig le kell adnunk a testületi döntést a
részvételi szándékunkról. A másik két előterjesztés esetében is előnyös, ha mielőbb
döntést hozunk. A napirendekre vonatkozóan van-e javaslat? Amennyiben nincs, kérem,
fogadjuk el a napirendeket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a
napirendek megtárgyalására vonatkozó javaslatot.
Ezt követően a Képviselő-testület a következő napirendeket tárgyalja:
1. A Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés szervezési Társulás társulási
megállapodásának módosítása
2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő
csatlakozás
3. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat létszámbővítése
4. Egyebek
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1. A Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés szervezési Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A képviselő-testület döntése értelmében a város két szakközépiskolája összevonásra
került. Ennek meg kell jelennie az alapító okiratban is.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
138/2011. (X. 12.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali, Barcs, Kadarkút,
Nagyatád Szakképzés – Szervezési Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztés
melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint

2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő
csatlakozás
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A város a program működésének kezdete óta részt vesz a pályázatban, ezáltal 50-60
marcali fiatal támogatását biztosítja, ehhez jár még a központi támogatás.
A költségvetésben terveztük a részvételt, ezért további plusz költséget nem jelent.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

2

19076/2/2011.

139/2011. (X. 12.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló előterjesztést. A szociálisan
rászoruló nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgatók támogatására 1.500.000.forintos keretösszeg megállapításával csatlakozik a pályázathoz.
A Képviselő-testület felkéri Dr. Sütő László polgármestert, hogy a csatlakozásról,
valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatban jelezze az
önkormányzat csatlakozási szándékát a Wekerle Sándor Alapkezelő részére.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: 2011. október 14.

3. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat létszámbővítése
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Az ágazati törvények változása értelmében dupla óraszámban kell ellátni a
gyógytestnevelést. A meglévő két fő ezt nem tudja biztosítani, ezért van szükség plusz
egy főre. Amennyiben az ellátotti kört 50 fővel bővítjük, akkor a normatív támogatás
miatt nem lesz költsége plusz egy fő alkalmazásának.
Hozzászólás
Kis-Dörnyei László, alpolgármester
Tavaly nyugdíjba ment egy fő, tehát indokolt a létszámbővítés.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
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A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
140/2011. (X. 12.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat létszámbővítésével kapcsolatos előterjesztést, egyben
engedélyezi az intézmény számára 1 fő főállású, közalkalmazottként foglalkoztatott
gyógytestnevelő felvételét az intézménybe. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
dolgozói létszámkeretét 19 fő főállású, teljes munkaidős közalkalmazottban határozza
meg.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés módosításának
előterjesztéséről a létszámváltozás tekintetében gondoskodjon.
Felelős: dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal

4. Egyebek – tájékoztató a vasbolt értékesítéséről, a Szálloda Kft-ben lévő üzletrész
értékesítésről és az ipari parkra vonatkozó opciós szerződésről
Dr. Sütő László, polgármester
Két dologról kívánok tájékoztatást adni. A Vasboltot a jelenlegi bérlő meg kívánja
vásárolni. Korábban már megtörtént az eladásra kijelölés. Amennyiben az előterjesztést a
20-i ülésen tárgyaljuk, előtte gazdasági bizottsági ülést kell majd tartani.
Tájékoztatom továbbá a képviselő-testületet a Marcali Szálloda Kft.-ben lévő üzletrész
értékesítésével kapcsolatban – egyben pedig megerősítést is kérek –, hogy múlt kedden
aláírtam újra a szerződést, tekintettel arra, hogy korábban a kifizetés nem történt meg. A
feltételek változatlanok maradtak. Az ügyvédi iroda és a szálloda kft. ügyvezetője is azzal
az információval szolgált, hogy az utalás megtörtént. Tehát holnap, vagy holnapután
megérkezik az önkormányzat számlájára az összeg. Ehhez szükséges a testület utólagos
jóváhagyása, hogy ezt a szerződést ugyanezzel a szöveggel, csak másik dátummal hagyja
jóvá.
A tájékoztatóval kapcsolatban egy kérdés hangzott el, amelyre dr. Sütő László,
polgármester az alábbi választ adta:
- az ügyvéd úr és az ügyvezető úr szóban jelezte, hogy az utalás megtörtént. Az ügyvédi
irodánál van letétben a szerződés, a vevő csak akkor kapja meg, ha mi igazoljuk, hogy a
pénz megérkezett.
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Hódos Árpád, képviselő
Mi a helyzet az Ipari Parkkal?
Dr. Sütő László, polgármester
A vevő továbbra is tárgyal a bankokkal, de előrelépés nem történt. A 90 nap lejárt,
jelenleg semmilyen kötelezettség nem terheli az önkormányzatot. Ha valaki holnap reggel
meg szeretné venni, semmi akadálya nem lenne.
Aki a tájékoztatókat elfogadja, kérem, szavazzon.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
141/2011. (X. 12.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Hősök tere 2. szám alatti
üzlethelyiségről, a Marcali Szálloda Kft.-ről, valamint az Ipari Parkról szóló tájékoztatót
elfogadja.
A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

K.m.f.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző
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