JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án
tartandó soron kívüli üléséről.
Jelen vannak:

Bejelentéssel
távol van:
Meghívottak:

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

Dr. Sütő László polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, mert a 11 fő képviselő-testületi tagból 10 fő jelen van.
Három napirendi pontról tárgyalnánk a mai ülésen és szeretném, ha zárt ülést is tartanánk
két napirenddel. Az egyik a 4D Energetika Kft.-vel kötendő előszerződés tárgyalásának
első üteme. Ezt követően Egyed Gáborné eltartási szerződésének módosításáról
tárgyalnánk.
A napirendekre vonatkozóan van-e javaslat? Amennyiben nincs, kérem, fogadjuk el a
napirendeket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a
napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot.
Ezt követően a Képviselő-testület a következő napirendeket tárgyalja:
1. Marcali Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása
2. Marcali Város Önkormányzata szakfeladatainak meghatározása
3. Szakmai bizottság létrehozása a beérkezett városi fürdő igazgatói pályázatok
véleményezésére
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1. Marcali Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okiratának
módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A jogszabályi változásoknak megfelelően módosítanunk kell az alapító okiratot, szét kell
választanunk az önkormányzatot és a polgármesteri hivatalt.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
35/2012. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának alapító okiratát az alábbiak szerint jóváhagyja:
1. Az alapító okirat bevezető szövegében szereplő jogszabályra történő hivatkozások
a jelenleg hatályos jogszabályokhoz igazodóan módosításra kerülnek.
2. Törlésre kerül az alapító okirat 3.1. pontja, amely a 2009. évben alkalmazandó
tevékenységi köröket, szakágazat- és szakfeladatszámokat tartalmazza.
3. A 3. pontban a hatályos törvényi szabályozáshoz igazodóan törlésre kerül a
„Kiegészítő tevékenység” ill. a „Kisegítő tevékenység” feltüntetése. A
Polgármesteri Hivatal valamennyi tevékenysége az „Alaptevékenység”
kategóriában kerül feltüntetésre, mivel vállalkozási tevékenységet nem végez. Az
intézmény szakfeladatai (tevékenységi körei) – azok érdemi változása nélkül –
felülvizsgálatra és javításra kerültek az új szakfeladatrendet és szakágazatrendet
szabályozó 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet előírásai, valamint az Önkormányzat
és a Polgármesteri Hivatal által ellátott szakfeladatok elválasztását előíró újabb
államháztartási jogszabályok alapján.
4. Az alapító okirat 6. pontjában törlésre kerül a korábban hatályos törvényi előírások
szerinti „Típus szerinti besorolás”. A 6. pontban továbbra is feltüntetésre kerül az
intézmény gazdálkodási besorolása, mely szerint „önállóan működő és
gazdálkodó”.
5. Az alapító okirat 9. pontjában törlésre kerül a következő mondat: „E
vagyontárgyakra a Polgármesteri Hivatal részére az Önkormányzat ingyenes
használati jogot biztosít.”
6. Az alapító okirat 10. pontjában törlésre került a „Kisegítő tevékenység arányának
felső határa a szerv kiadásában:” szövegrész, a „kisegítő tevékenység” törvény
által korábban előírt kategóriájának megszűnése miatt.
7. A 11. pontban törlésre került a „Jogi személyiségű szervezeti egységeinek adatai”
szövegrész, a törvényi előírások változása miatt.
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A Képviselő-testület a Marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát, valamint a módosításokat tartalmazó módosító
okiratát a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában jóváhagyja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint

2. Marcali Város Önkormányzata szakfeladatainak meghatározása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
36/2012. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat
1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali Város Önkormányzata
tekintetében a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban
feltüntetendő szakágazatot, illetőleg szakfeladatokat – különös tekintettel az újabb
államháztartási jogszabályok előírásaira – az alábbiakban határozza meg:
Alaptevékenysége:
szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
szakfeladat:
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
421100 Út, autópálya építése
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
493909 M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás
562100 Rendezvényi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841112 Önkormányzati jogalkotás
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841906 Finanszírozási műveletek
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
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842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
842531 A polgári védelem ágazati feladatai
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
854314 Szociális ösztöndíjak
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
861000 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása
862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása
870000 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889935 Otthonteremtési támogatás
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
889961 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és – átalakítási támogatása
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890413 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
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931301 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
Vállalkozási tevékenysége: 2. A Képviselő-testület felkéri Bödőné Dr. Molnár Irén, jegyzőt, hogy az Önkormányzat
működésével kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal által ellátott pénzügyi-gazdasági
feladatokra kiadott egyes belső szabályzatokban a jelen döntésben meghatározott
szakfeladatok alkalmazását az Önkormányzat gazdálkodása tekintetében megfelelően
érvényesítse.
3. A Képviselő-testület felkéri Dr. Sütő László, polgármestert, hogy az Önkormányzat
kincstári törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok jelen döntésben meghatározott
módosításának átvezetése iránt intézkedni szíveskedjen.
Felelős (törzskönyvi bejelentésért): Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
Felelős (belső szabályzatok felülvizsgálatáért): Bödőné Dr. Molnár Irén, jegyző
Határidő: értelem szerint

3. Szakmai bizottság létrehozása a beérkezett városi fürdő igazgatói pályázatok
véleményezésére
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli előterjesztése
Javasolom, hogy mint az érintett bizottságok elnökei, Majer István, Hosszú András és
Markhard József legyenek beérkezett pályázatokat véleményező bizottság tagjai.
Hozzászólás
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Mindössze három fő legyen?
Dr. Sütő László, polgármester
Lehet több is, ennyi a minimum. Ha többen vannak, nehezebb összehívni a bizottságot,
ráadásul hét-nyolc pályázó várható, tehát el fog telni egy egész nap, mire mindegyikük
meghallgatásra kerül.
Kis-Dörnyei László, alpolgármester
Javasolom a bizottság tagjának az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét is
megválasztani.
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Dr. Sütő László, polgármester
Ez esetben javasolom, hogy minden bizottsági elnök legyen a szakmai bizottság tagja.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
37/2012. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Városi Fürdő és
Szabadidőközpont igazgatói munkakörére vonatkozó pályázatok véleményezésére
létrehozandó szakmai bizottságról szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott,
hogy a bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
- Dr. Ledniczki István, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke,
- Dr. Dénes Zsolt, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke,
- Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke,
- Markhard József, az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöke,
- Hosszú András, az Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke.
Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Határidő: értelem szerint

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

K.m.f.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző
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