JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 13-án
tartandó 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
Dr. Ledniczki István
Kissné Molnár Ágnes
Buna Péter Tamás
Markhard József képviselő-testületi tagok
Buna Péter Tamás képviselő-testületi tag
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Dr. Trombitásné dr. Domján Bernadett, aljegyző
Bereczk Balázs, kistérségi irodavezető
Nagyné Gelencsér Éva, műszaki és városüzemeltetési irodavezető
Győri Melinda, testületi ügyintéző
Kocsisné Buzás Anita, 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.
A mai ülésen 1 napirendi pontot 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 napirendet tárgyalja:
1. A Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskolájában
folyó gyakorlati képzés megszervezése
2. Bejelentések

6060/2/2011.

1. A Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép- és
Szakiskolájában folyó gyakorlati képzés megszervezése
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Az előterjesztést az Oktatási és Közművelődési Bizottság tárgyalta, ahol a
Képviselőtestület jelentős része jelen volt. Az előterjesztés lényege, hogy megpróbálunk
egy olyan irányba elindulni, mely egy gazdasági társaság létrehozásával segítené az
intézmény további működését. A gazdasági társaság létrehozásának elsődleges célja, hogy
normatíva többlethez jusson az iskola, illetve a társaságban keletkezett nyereség az
intézményben kerüljön felhasználásra. Ennek a gazdasági társaságnak a létrehozásához
próbálunk meg megfelelő jogi keretet találni, a társaságot vagyonnal látnánk el, hiszen a
gyakorlati képzésnek a 9. évfolyamon az intézményben kell folynia, a 10. évfolyamon
viszont már gyakorlati képzőhelyen. Fontos kérdés, hogy a gyakorlati képzőhely
biztosítója miként járul hozzá az erdő használatához, hiszen amennyiben nem járul hozzá
ez az egész dolog kérdésessé válik. Gyakorlatilag arra kérnénk az igazgató úrral
felhatalmazást, hogy ebben az irányban tárgyalásokat kezdhessünk, amennyiben ezek
eredményre vezetnek, akkor már áprilisban konkrét előterjesztéseket hozhatunk a
Képviselőtestület elé.
Hozzászólás
Markhard József, az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület kilenc igen szavazattal és egy tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
40/2012. (III. 13.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Marcali Város Önkormányzat
Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolájában folyó gyakorlati képzés
megszervezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta,
1) Felkéri Marcali Város Önkormányzat Polgármesterét a gyakorlati képzést folytató
gazdasági társaság létrehozása érdekében szükséges lépéseket tegye meg.
Felelős:

Dr. Sütő László polgármester
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Határidő:

2012. április 30.

2) Felkéri Marcali Város Önkormányzat Polgármesterét, valamint Marcali Város
Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolájának igazgatóját,
hogy a gazdasági társaságba apportálandó vagyonelemekről a tárgyalást folytassák
le.
Felelős:
Határidő:

Dr. Sütő László polgármester
Markhard József igazgató
2012. április 15.

3) Felkéri Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és
Szakiskolájának igazgatóját, hogy az iskola által használt erdő használati jogának a
gazdasági társaság számára történő átadásáról a tárgyalásokat az engedélyező
hatóságokkal folytassa le
Felelős:
Határidő:

Markhard József igazgató
2012. április 15.

.

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

K.m.f.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző
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