JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-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
Dr. Ledniczki István
Buna Péter Tamás
Kissné Molnár Ágnes, képviselő-testületi tagok
Hosszú András
Markhard József képviselő-testületi tagok
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Zajcsuk Lajos, pénzügyi irdoavezető
Pápainé dr. Káplár Orsolya, szervezési és igazgatási irodavezető
Nagyné Gelencsér Éva, műszaki és városüzemeltetési irodavezető
Dr. Gergőné Babina Jusztina, igazgató
Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat dolgozói a 2. sz. napirendi pont
tárgyalásáig
Szita László, könyvvizsgáló az 1. sz. napirendi pont tárgyalásánál

Dr. Sütő László polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, mert a 11 fő képviselő-testületi tagból 9 fő jelen van.
A mai ülésen 20 napirendi pontot tárgyalnánk, ezennel itt is megerősíteném, hogy a 4D
Energetika Kft-vel kötendő szerződést zárt ülésen tárgyaljuk, hiszen önkormányzati
vagyon érint.
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. A 2011. évi pénzügyi terv végrehajtásának megvitatása
Előadó: Dr. Sütő László polgármester
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2. Előterjesztés az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál végzett átfogó ellenőrzés
eredményeiről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
3. 2011. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről
Előadó: Dr. Sütő László polgármester
4. Szociális Szolgálatszervezési Koncepció felülvizsgálata
Előadó: Dr. Sütő László polgármester
5. Közoktatási intézmények 2012. szeptember 1-től történő átalakítása
Előadó: Dr. Sütő László polgármester
6. Tájékoztató az Önkormányzat kormányhivatal által végzett komplex
ellenőrzéséről
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
7. Marcali Városi Önkormányzat képviselő-testületének Az önkormányzat
vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 12/2004. (IV.23.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Dr. Sütő László polgármester
8. Marcali Városi Önkormányzat képviselő-testületének A települési képviselők,
tanácsnokok, bizottsági elnökök és tagok, településrészi önkormányzat vezetők
tiszteletdíjáról szóló 15/1998.(XI. 19.) számú önkormányzati rendeletének
módosítása
Előadó: Dr. Sütő László polgármester
9. A 2012-es közbeszerzési terv megalkotása
Előadó: Dr. Sütő László polgármester
10. Az állattartásról szóló 6/2004.(II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
11. A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 23/2003. (XI. 21.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László polgármester
12. A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 26/2003. (XII. 19.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László polgármester
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13. A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 15.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László polgármester
14. Marcali Mezőgazdasági Zrt. 3 db ingatlan felajánlása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
15. Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és
Szakiskolája alapító okirat módosítása
Előadó: Dr. Sütő László polgármester
16. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
17. A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és –tisztítás megvalósítását célzó
önkormányzati társulási tagságról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
18. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2003. (XI. 21.) önkormányzati
rendeletének módosítása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
19. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Sütő László polgármester
20. Tanácsnokok megválasztása
Előadó: Dr. Sütő László
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1. A 2011. évi pénzügyi terv végrehajtásának megvitatása
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Az előterjesztést és a hozzá kapcsolódó anyagokat mindenki megkapta, ezúton is
köszöntöm Szita László könyvvizsgáló Urat, amennyiben a jelentéssel kapcsolatban
bárkinek kérdése lenne hozzá, rendelkezésre áll.
Ha a város előző, 2011. évi költségvetését nézzük – leszámítva a kistérségi feladatellátást, annak mértéke 6 milliárd 600 millió forint értékű. A módosított költségvetést a város
gyakorlatilag 100%-ban teljesítette, így a mutatók 98-100%-on mozognak. Az elmúlt
évben hitelfelvétel nem történt, ugyanakkor valamennyi visszafizetési kötelezettségünket
teljesítettük. Ahhoz, hogy ezt, jelentősebb ingatlanértékesítés nélkül teljesíteni tudjuk,
jelentős segítséget nyújtott a központi költségvetés támogatása. Az év végén szállítói
tartozásainkat is jelentős mértékben csökkentettük, így a 2012-es évet lényegesen jobb
kondíciókkal tudtuk kezdeni. Amit viszont fontos megemlíteni és már a 2010-es évtől
jelen van, az, hogy a városnak jelentős normatíva visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
Ezt az anyagban részletesen be is mutatjuk, hiszen egy adott évben rosszul tervezett
normatíva lehívás a következő évben mutatkozik visszafizetési kötelezettségként, ez főleg
az általános iskoláknál és a szőcsényi szakiskolánál jelent nagyobb összeget. 15 millió
forint visszafizetési kötelezettség az önkormányzatnál is jelentkezik, aminek oka az, hogy
30 millió forinttal túlteljesítettük az adóbevételeinket, a Központi Költségvetés viszont
ehhez rendeli hozzá a személyi jövedelemadó kiegészítést, így a felét, 15 millió forintot
vissza kell fizetnünk. Így keletkezik a mintegy 50 millió forintos visszafizetési
kötelezettségünk. Ami a 2011-es év pozitívuma még, hogy az intézményeinket az év
végére 100%-ban le tudtuk finanszírozni. A felhalmozások nagysága átlagos,
fejlesztéseinket is mind le tudtuk finanszírozni, tartozásaink nem maradtak.
Összességében azt lehet elmondani a 2011-es évről, hogy nehezen indult, sokat
tárgyaltunk, vitatkoztunk róla, de a Képviselő-testület által meghozott megszorító
intézkedések hatására a finanszírozhatóság stabilizálódott. A könyvvizsgálói jelentés is
azt állapítja meg, hogy egy hiteles, a közhitelességnek megfelelő anyag kerül a
Képviselő-testület elé.
Ennek kapcsán szeretném, ha a Képviselő-testület nem csak a beszámolóról döntene,
hanem megerősítené azt a költségvetéskor elfogadott azon döntését, hogy támogatási
igényt kíván benyújtani az úgynevezett Önhibájukon Kívül Hátrányos Helyzetben Lévő
Önkormányzatok támogatására, mintegy 354 millió forint értékben.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta,
megadnám a szót az elnök Úrnak.
Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.
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Hozzászólás
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
A beszámoló tárgyszerű, korrekt és pontos. De hogy jutottunk el ide? Mondhatnám, hogy
sok vita árán, de három lényeges pontot szeretnék kiemelni. Annak idején a FIDESZKDNP frakció nem támogatta a költségvetést, hiszen magunk előtt görgettünk egy
mintegy 400 millió forintos adósság halmazt, melynek nem láttuk a fedezetét. Ekkor jött
az ötlet, hogy használjunk fel a kötvényből, de ezt a kötvény kibocsátó bank előre látható
módon nem engedte, viszont jött egy mási megoldási lehetőség, hogy bizonyos fejlesztési
forrásokat melyeket korábban központi pénzből finanszíroztunk, fedezhetünk a
kötvényekből. Ez közel 60 millió forintos segítséget jelentett.
A másik amit megemlítenék a három lépésben megkapott központi kormányzati segítség,
hiszen frakciónk mindig is egy kb. 250 milliós támogatással tartotta csak
finanszírozhatónak a 2011-es évet, ezt szerencsére sikerült kicsit túlszárnyalnunk is.
A harmadik a reorganizációs program, ami nem csak nevében, de tartalmában is szebb,
mint a megszorító csomag, ugyanis ebben olyan lehetőségek is megjelennek, mint a
szőcsényben termesztett virágokkal a GAMESZ által a várost díszíteni, vagy, ha van
varrónő képzésünk, akkor velük akár munkaruhát varratni. Az ingatlanértékesítésben rejlő
lehetőségeket úgy gondolom, hogy nem sikerült maximálisan kihasználnunk, illetve az
idegenforgalomból származó bevételek növelésére is nagy szükség lenne.
Nagyon örülök, hogy a 2011-es év teljesítményéről emelt fővel beszélhetek és köszönöm
az intézményvezetőknek is a munkájukat.
Dr. Sütő László, polgármester
Köszönöm a bizottság véleményét és frakcióvezető úr hozzászólásait. Azt gondolom,
hogy nehéz éven vagyunk túl és ez az intézményvezetőkön kívül a hivatal belső
munkájának is nagy részben köszönhető, hiszen az intézmények bevételei 80-90%-ban
önkormányzati bevételek és, ha itt nincs rendben a munka akkor az intézményvezetők
sem tudnak miből gazdálkodni. Meg kell még említeni, hogy a Kistérségi Társuláson
keresztül is jelentős többletbevételekhez jutottunk, melyek szintén segítették az
intézményi működést. A Társulásban lett volna még több pénz is, ha a Képviselő-testület
hozzájárul az akkori felvetésekhez.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
50/2012. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a többször módosított –
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet szerint összeállított könyvvizsgálói jelentést
elfogadja.
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Felkéri a jegyzőt, hogy az 1992. évi XXXVIII. törvényben és az 1990. évi LXV. törvény
92/A §-ban előírt kötelezettségek teljesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén, jegyző
Határidő: 2012. június 30.
Ezt követően a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta Marcali Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012.(IV. 27) számú rendeletét az
Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. (A rendelet szövege a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Sütő László, polgármester
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet járuljon hozzá, hogy az önkormányzat támogatási
igényt nyújtson be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatására.
A képviselő-testület egyhangú – igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
51/2012. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta.
A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény
6. melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
A támogatás igényléséhez a következő nyilatkozatot teszi:
I.
II.
III.
IV.

V.

Az önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1.000 fő feletti, 11.950 fő
Marcali Város Önkormányzata döntött a helyi adó bevezetéséről és 2012. évben
ilyen jogcímen 505.900 e Ft bevételt tervez.
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 741.256 e Ft összegű
működési célú hiánnyal fogadta el.
Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
kötelezett, az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló
elfogadta.
Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 50. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: 2012. április 30.
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2. Előterjesztés az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál végzett átfogó ellenőrzés
eredményeiről
Dr. Gergőné Babina Jusztina, igazgató szóbeli kiegészítése
Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Jegyző Asszony!
Beszámolónkban négy évet foglaltunk össze. Egyetlen dologban szeretnék kiegészítést
tenni, hiszen az intézményünk dolgozói létszámigénnyel lépett fel. Egyik indokunk a
vizsgálatra váró gyermekek számának folyamatos növekedése, illetve a gyógytestnevelés
heti óraszámának 1-ről a 2-re emelése.
A másik egy köszönet, hiszen az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat hamarosan új
fenntartóhoz kerül, azt gondolom, hogy a városi önkormányzatnál, illetve a Képviselőtestületnél jobb gazdánk nem lesz. Köszönöm, hogy mindig támogatták, segítették
munkánkat, elképzeléseinket.
Dr. Sütő László
Markhard József bizottsági elnök távollétében megadom a szót Kissné Molnár Ágnesnek,
az Oktatási és Közművelődési Bizottság képviseletében.
Kissné Molnár Ágnes, képviselő
A bizottság egy nagyon átfogó részletes anyagot kapott az Egységes Pedagógiai
Szakszolgálattól, majd kihelyezett ülésen mindenki meg is tekinthette az intézményt.
Minden bizottsági tag elismerését fejezte ki az ott folyó munkával kapcsolatban.
Támogatjuk a további két fővel történő létszámbővítést.
Azt gondolom, hogy attól, hogy állami fenntartásba kerül az intézmény csak a jót kell
várni, továbbra is itt fognak élni és dolgozni.
Dr. Sütő László, polgármester
Azt gondolom, hogy az önkormányzat sokkal jobb fenntartója, védelmezője volt az
intézménynek, mint annak a legjobb állam bármikor is lehet.
A határozati javaslatot aszerint módosítanám, hogy az intézményi létszámot 2012.
szeptember 1-től nem három főben, hanem a meglevőhöz képest további három főben
határozza meg.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
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A képviselő-testület egyhangú – igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
52/2012. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat

1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat átfogó ellenőrzéséről szóló jelentést. Megállapította,
hogy az intézményben kiemelkedő színvonalú munka folyik. A Képviselő-testület
elismerését fejezi ki az intézmény vezetőjének és munkatársainak az intézményben
végzett magas színvonalú tevékenységét.
Felelős (közlésért): Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
2. A Képviselő-testület az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat dolgozói létszámát
2012. szeptember 1-i hatállyal további 3 fő teljes munkaidős dolgozói létszámban
határozza meg, melyből 3 fő pedagógus munkakörben betöltött álláshely.
Felelős: Dr. Gergőné Babina Jusztina
Határidő: értelem szerint

3. 2011. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről
Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést intézményenként megtárgyalta, az ülésen elhangzott, hogy a
feltárt apróbb hiányosságok mielőbbi pótlása szükséges, az előterjesztést a megjelent 7 fő
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
53/2012. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat
A Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évi
éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót és a melléklet szerint
elfogadja.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
4. Szociális Szolgálatszervezési Koncepció felülvizsgálata
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Az előtetrjesztést a Szociális Kerekasztal, valamint a Szociális és Egészségügyi bizottság
tárgyalta. A Kerekasztal az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Dr. Dénes Zsolt, a Szociális és Egészségügyi bizottság elnöke
A Bizottság az anyagot megtárgyalta, egy szinte teljes, az önkormányzati feladatellátást
teljes körűen érintő anyagot kaptunk, mely nem mindig kedvező, de a tényeket
tartalmazza. A Bizottság az anyagot elfogadásra javasolja.
Hozzászólás
Kőrösi András, képviselő
A bizottsági ülésen nem, de a Szociális Kerekasztal tárgyalásán részt vettem, ezzel
kapcsolatban mondanék el néhány megállapítást. Általános megállapítás, hogy a
demográfiai mutatók kedvezőtlenek, így a szociális ellátásban az ellátottak számának
növekedésére lehet számítani. A SZESZK vezetője is elmondta, hogy a pénzügyi
lehetőségek nem növekednek olyan mértékben, mint a rászorulók száma. A rendszeres
szociális segélyek és a közfoglalkoztatás is változott 2009-ben. A közfoglalkoztatás azóta
többször is változott. Az aktív korúak ellátása változott a legtöbbet. A rászorultak
tájékoztatása az elektronikus médiában még jobban kiterjeszthető lenne, bár pont ez az a
kör akik számára ez talán a legkevésbé elérhető.
Hódos Árpád, képviselő
Szeretném elmondani, hogy mind a bizottsági ülésen, mind a kerekasztalnál egy jó
hangulatú beszélgetés folyt. Megfogalmazódott, hogy a támogatásokat át kell a jövőben
gondolni és figyelnünk kell azokra az emberekre is akik dolgoznak, gyereket nevelnek, de
a jövedelmük esetleg kicsit magasabb a juttatások esetében meghatározottaknál.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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54/2012. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Marcali Város Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatát megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős: Dr Sütő László polgármester
Határidő: azonnal
5. Közoktatási intézmények 2012. szeptember 1-től történő átalakítása
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Az Oktatási és Közművelődési Bizottság az előterjesztésnek nem mindegyik részével
értett egyet. Ezért én két részre venném. Az első rész arról szól, hogy az alapfokú oktatási
központunkból kiszervezzük az óvodát, hiszen ez továbbra is önkormányzati
fenntartásban marad. Ez a rész egyértelmű, ezen vita nem volt.
A második rész arról szól, hogy a Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium kerüljön át az Intézményi Társulás fenntartásába. Érveim:
Jelenleg a gimnázium egy Térségi Integrált Szakképző Központ része, melynek
legnagyobb intézménye a Széchenyi Zsigmond Szakiskola, de tagjai Barcs, Kadarkút és
Nagyatád egy-egy intézménye is. A Szakiskolának jelenleg nagyon jó esélye van arra,
hogy a Földművelésügyi Minisztérium fenntartása alá kerüljön. Ha Szőcsény saját előnyei
érdekében kiválik – és ezt a törekvését az önkormányzat is támogatja – a tanulólétszám
1500 fő alá esik, mely a TISZK fenntartásának alapkövetelménye, a többi intézménynek
más TISZK-ekbe kell beolvadniuk. A kaposvári vagy a somogyi TISZK azonban nem
úgy és olyan szervezeti koncepcióval működik, mint a miénk, hiszen itt az intézmények
megtarthatták önállóságukat, ebben az esetben viszont erőteljesen megkérdőjeleződhet
majd a marcali gimnázium létjogosultsága is.
Abban az esetben, ha az alapfokú intézményt fenntartó társuláshoz csatlakozik akkor
létrejön egy 1300-1400 tanulóval és több, mint 100 pedagógussal dolgozó intézmény,
ahol 1. osztálytól 13. osztályig egy intézményen belül maradhatnak a gyerekek. Ráadásul
ehhez még azok a vidéki kis iskolák is csatlakozhatnak majd idővel akik nem bírják majd
teljesíteni a központi követelményeket. Így a lehetőség is megmaradna arra, hogy az
önkormányzat majd idővel visszaintegrálja az intézményt. A társulási forma
többletbevételt, nagyobb dolgozói létszámot, több pályázati lehetőséget, biztosabb
osztályindítást jelent, de az előnyöket még tovább lehetne sorolni.
Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy amennyiben ma elfogadjuk az előterjesztést,
azzal nem egy végleges döntést hozunk, hanem elindítunk egy folyamatot, ami arról szól,
hogy megkérdezzük az iskolában dolgozókat és elindítjuk azt a törvény által előírt
kötelező folyamatot, amely határidőhöz van kötve.
Nagyon sajnálom, hogy az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöke, Markhard József
nam tud ma itt lenni, ő a bizottsági ülésen dr. Szüdi Jánostól idézett, de amit felolvasott
az egy teljesen más intézményrendszerről szólt, olyanról, melynek egységes pedagógiai
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szakszolgálat és szakképző intézmény is tagja, ezt ide nem lehet alkalmazni. Az általános
iskolák és a gimnázium működésre visszavehetőek.
Egyébként meg nem gondolnám, hogy dr. Szüdi János véleményét a jelenlegi kormány
bármilyen módon figyelembe venné.
Az előterjesztést tárgyalta az Oktatási és Közművelődési Bizottság.
Kissné Molnár Ágnes, az Oktatási és Közművelődési Bizottság képviseletében
Az Oktatási és Közművelődési Bizottság az előterjesztést két részre vette, így is
szavazott. A Marcali Óvodai Központ önálló működését támogatta, a gimnázium
integrálását viszont nem.
Hozzászólás
Dr. Sütő László, polgármester
Azért mondtam el, hogy amiről Markhard elnök Úr a bizottsági ülésen felolvasott, az nem
erre az intézményrendszerre vonatkozik, ez továbbra is teljesen működőképes lehet így. A
gimnázium integrálása esetén sem szakmai sem személyi változást nem kívánok
eszközölni.
Kissné Molnár Ágnes, képviselő
Módosító indítványom lenne, hogy a határozati javaslat két részéről külön szavazzunk.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Először a Marcali Óvodai Központ önálló működésével kapcsolatos részt teszem fel
szavazásra.
A képviselő-testület egyhangú – igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
55/2012. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete az oktatási intézmények
átszervezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, az Óvodai Központ önállóan
működő intézménnyé szervezését támogatja felkéri Marcali Város Önkormányzatának
Jegyzőjét a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §. (3), valamint a 85.§
(6) bekezdésében meghatározott kötelezően kikérendő vélemények beszerzésére, az
átszervezéshez szükséges egyeztetési folyamat lefolytatásának koordinálására.
Felelős: dr. Sütő László, polgármester
Bödőné Dr. Molnár Irén, jegyző
Határidő: május 31.
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Dr. Sütő László, polgármester
Ki az aki támogatja a Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola
önálló intézményegységként történő integrálását a Marcali Óvoda, Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézményhez? Kérem szavazzunk!
A képviselő-testület 3 igen, 4 nem nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
56/2012. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete az oktatási intézmények
átszervezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, a Berzsenyi Dániel Gimnázium,
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium önálló intézményegységként történő
integrálását a Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézményhez nem támogatja.
Felelős: dr. Sütő László, polgármester
Bödőné Dr. Molnár Irén, jegyző
Határidő: értelem szerint
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy valószínűleg élek a lehetőségemmel és
újra a Testület elé hozom az előterjesztést. Remélem, hogy akkor Markhard József
képviselő, mint oktatáspolitikus is részt vesz az ülésen és belátja, hogy az általa érvként
felhozott hivatkozási alap rossz volt. Továbbra is azt gondolom, hogy az intézmény
számára – ahova az idén a korábbi jóval hatvan feletti jelentkező helyett máig mindössze
51 jelentkezőről tudunk – ez a legjárhatóbb és leghelyesebb út.
6. Tájékoztató az Önkormányzat kormányhivatal általi komplex ellenőrzéséről
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Látni fogjuk, hogy a további előterjesztések ennek a napirendi pontnak a következményei,
a tájékoztatót a Jogi és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta.
Dr. Ledniczki István a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság a tájékoztató megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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57/2012. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Somogy Megyei Kormányhivatal által
az önkormányzatnál végzett komplex ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedésekről szóló
tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző
azonnal

7. Marcali Városi Önkormányzat képviselő-testületének Az önkormányzat
vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 12/2004. (IV.23.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Dr. Ledniczki István a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta Az
önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 12/2004.
(IV.23.) önkormányzati rendeletet módosító 13/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8. Marcali Városi Önkormányzat képviselő-testületének A települési képviselők,
tanácsnokok, bizottsági elnökök és tagok, településrészi önkormányzat vezetők
tiszteletdíjáról szóló 15/1998.(XI. 19.) számú önkormányzati rendeletének
módosítása
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A Kormányhivatal álláspontja szerint a részönkormányzati képviselők nem kaphatnak
tanácsnokoknak megfelelő emelt tiszteletdíjat, ez csak tanácsnokoknak és bizottsági
elnököknek jár, ezért kell módosítanunk a rendeletet.
Dr. Ledniczki István a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta A
települési képviselők, tanácsnokok, bizottsági elnökök és
tagok, településrészi
önkormányzat vezetők tiszteletdíjáról szóló 15/1998.(XI. 19.) számú önkormányzati
rendeletet módosító 14/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
9. A 2012-es közbeszerzési terv megalkotása
Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
58/2012. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat 2012. évi
Közbeszerzési Tervét a mellékelt formában jóváhagyja.
A Képviselőtestület felkéri egyúttal a Polgármestert, hogy a jóváhagyott Közbeszerzési
Tervnek Marcali Város Önkormányzatának hivatalos honlapján (www.marcali.hu) történő
közzététele iránt haladéktalanul intézkedni szíveskedjen.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
10. Az állattartásról szóló 6/2004.(II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Dr. Ledniczki István a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta Az
állattartásról szóló 6/2004.(II. 27.) számú önkormányzati rendeletet módosító 15/2012.
(IV.27.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
11. A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 23/2003. (XI. 21.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
Dr. Ledniczki István a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta A
közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 23/2003. (XI. 21.) számú
önkormányzati rendeletet módosító 16/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
12. A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 26/2003. (XII. 19.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
Dr. Ledniczki István a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta A
kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 26/2003. (XII. 19.) számú
önkormányzati rendeletet módosító 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

15

8042/2/2012.

13. A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 15.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
Dr. Ledniczki István a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek, hiszen ezek a rendeletmódosítások törvényi kötelezettségeink.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta A
temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX. 15.) számú önkormányzati rendeletet
módosító 18/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
14. Marcali Mezőgazdasági Zrt. 3 db ingatlan felajánlása
Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Kérdés
Hódos Árpád, képviselő
Elnézést kérek, de nem tudtam részt venni a bizottsági ülésen, ezért kérdezném, hogy
azért kapná az önkormányzat ajándékba a területet, hogy ne kelljen adózni érte? Hogyan
kívánjuk mi használni?
Dr. Sütő László, polgármester
Igen, azért kapjuk, mert ez egy kihasználatlan terület és a jelenlegi tulajdonos nem kíván
utána adózni, ha nem fogadjuk el, akkor az államé lesz, aki majd kötelez minket a
rendben tartásra. Hasznosítani úgy kívánjuk, hogy bérbe adjuk, mint több más
területünket.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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59/2012. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Mezőgazdasági Zrt.
8700 Marcali, Lehel u. 6. szám alatti cég felajánlását az ingyenes tulajdonba adással
kapcsolatban elfogadja.
A marcali - 2124/2 hrsz. belterületi, beépítetlen terület megnevezésű, 2356 m2 nagyságú,
1/1 tulajdoni hányadú, a 2477/2 hrsz. belterületi, beépítetlen terület megnevezésű, 3258
m2 nagyságú, 1/1 tulajdoni hányadú, és a 428 hrsz. belterületi beépítetlen terület
megnevezésű, 258 m2 nagyságú, 1/1 tulajdoni hányadú - ingatlanokat a Marcali
Mezőgazdasági Zrt.-től Marcali Város Önkormányzata elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a
felajánlással kapcsolatos szerződést kösse meg. A felmerülő költségek az
Önkormányzatot terhelik.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: értelem szerint
15. Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és
Szakiskolája alapító okirat módosítása
Kissné Molnár Ágnes, az Oktatási és Közművelődési Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
60/2012. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali Városi Önkormányzat
Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája alapító okiratának módosításáról
szóló előterjesztést megtárgyalta, az egységes alapító okiratot és a módosító okiratot jelen
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint
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16. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen - szavazattal a tájékoztatót elfogadja.
17. A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és –tisztítás megvalósítását célzó
önkormányzati társulási tagságról
Dr. Ledniczki István a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Mindenki előtt ismeretes, hogy sokáig vezető tagjai voltunk ennek a Társulásnak, majd
kiléptünk és önállóan nyújtottunk be pályázatot, ma az a kérés a Társulás részéről, hogy a
pályázat első fordulójának lezárásáig a régi tagok lépjenek vissza.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
61/2012. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2012.(I. 19.) számú
határozatában foglalt 2012. március 31. napjáig terjedő határidőt akként módosítja, hogy a
Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és –tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati
Társulásba (székhelye: 8640 Fonyód, Fő u. 19.; a továbbiakban: Társulás) a Társulás által
megkötött KEOP-7.1.2.0-2008-0151 számú Támogatási szerződés maradéktalan, a
Támogató által is elfogadott lezárásáig (beleértve minden elszámolási, fenntartási
kötelezettséget) lép vissza, tagságát e határidőig fenntartja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntést a Társulással, illetve a társulásban érintett
önkormányzatok testületeivel közölje.
Felelős:
Határidő:

Dr. Sütő László polgármester
azonnal
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18. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2003. (XI. 21.) önkormányzati
rendeletének módosítása
Dr. Ledniczki István a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek, hiszen ezek a rendeletmódosítások törvényi kötelezettségeink.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta A
lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2003. (XI. 21.) önkormányzati rendeletet
módosító 18/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
19. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet módosítása
Dr. Ledniczki István a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek, hiszen ezek a rendeletmódosítások törvényi kötelezettségeink.
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Itt utalok vissza a korábban már elhangzottakra, az SZMSZ-ben szereplő módosítás a
Kormányhivatal ellenőrzésével kapcsolatosan annyi, hogy a településrészi önkormányzati
képviselőket is illesse meg a tanácsnoki tisztség.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta Az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendeletet módosító 19/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
20. Tanácsnokok megválasztása
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Az előterjesztés tárgyalását megelőzően kérem a képviselő-testületet szavazzon arról,
hogy Kissné Molnár Ágnes, illetve Buna Péter Tamás, akik érintettek az ügyben
szavazhassanak-e az előterjesztésről Kérem a hozzájárulás megadását!
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen - szavazattal hozzájárul ahhoz,
hogy Kissné Molnár Ágnes és Buna Péter Tamás képviselők, mint a tanácsnokok
megválasztásával kapcsolatosan érintett személyek a szavazásban részt vehessenek.
Dr. Sütő László, polgármester
Kissné Molnár Ágnesnek és Buna Péter Tamásnak, mint részönkormányzati
képviselőknek a részönkormányzati feladatokkal kapcsolatosan javaslok tanácsnoki címet
adományozni.
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Mikortól lépne ez életbe?
Dr. Sütő László, polgármester
Miután a módosított SZMSZ is hatályba lép, 2012. május 1-től.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen - szavazattal az alábbi határozatot hozza:
62/2012. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 21. §-a, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 20/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet (SZMSZ) 83. § (2) és
(2a) bekezdése alapján 2012. május 1. napjával a következő képviselőket – képviselői
megbízatásuk idejére – tanácsnokká választja meg:
a) Kissné Molnár Ágnes (gyótai részönkormányzati vezető)
b) Buna Péter Tamás (boronkai részönkormányzati vezető)
A Képviselő-testület a jelen döntéssel megválasztott tanácsnokok feladatkörét az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában a településrészi önkormányzat
vezetőjére (elnökére) előírt feladatokban határozza meg.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint
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21. Egyebek
Kissné Molnár Ágnes, képviselő
- Korábban is jeleztem már, hogy a West parkolónál rendkívül lehetetlen,
elhanyagolt állapot alakult ki. Mi történ ez ügyben?
- A parkban a könyvtárnál nem jó a közvilágítás, mit lehetne tenni? Sötét van este és
sokan félnek.
- A Kaposvári utcában, de a városban szinte mindenhol tele vannak háztartási
hulladékkal a szelektív szemétgyűjtő szigetek, borzalmas az állapot, jön a meleg, a
helyzet egyre rosszabb.
- Ajánlom a lakosság figyelmébe a közművelődési intézmények programjait, nagyon
színvonalas rendezvényekkel és programokkal várják a városlakókat, kérem őket,
hogy látogassanak el ezekbe a szép épületekbe!
Kőrösi András, képviselő
- Több megkeresést is kaptam, hogy sokakat lefényképeztek a sárga lámpánál,
kérdezném, hogy nem lehetne-e kiegészítő táblát felszerelni a jelzőlámpákhoz,
amely a hátralevő időt jelzi? Kihez tartozik ez az ügy?
- A Széchenyi utca és Kónya saroknál levő résznél nem lehetne-e megszakítani a
forgalomtól elzárt területet ugyanúgy mint a Noszlopy vagy a Kossuth utcánál?
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
- Az Erste Bank azt ígérte ügyfeleinek, hogy lesz itt automata, ahol plusz költség
nélkül tudnak pénzt kivenni, nincs ilyen a városban.
Hódos Árpád, képviselő
- A szentmisék közvetítése néha problémát jelent a helyi televíziónak, mert nincsen
„visszajel”, állítólag azért, mert ezért a szolgáltatásért nem fizetünk.
- Az Európa parkban gyakran van gond a világítással, a javítás sokszor másfél hétig
tart
- A kutyagazdák nevében szeretném, ha fából készült, környezetbarát
hulladéktárolók kerülnének kihelyezésre, a kutyapiszok tárolására.
Dr. Ledniczki István, frakcióvezető
- Mennyire alkalmas a helyi TV mikrohullámú közvetítésre?
- Mennyi lesz a flottás telefonok 0 ft-os percdíjának ÁFA-ja?
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Interpelláció
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Interpellációként kérem kezelni a következő problémát:
A Marcali Kábelcsatorna szolgáltató a START csomagban nem kívánja szerepeltetni a
helyi TV műsorát. Mit tud még tenni az önkormányzat, hogy a START csomag része
legyen a helyi televízió? Ennek megoldása az Önkormányzat feladata.
Válaszok
Dr. Sütő László, polgármester
- A West üzletházhoz elment már a felszólítás, hogy rakják rendbe a környezetet.
- A szelektív szigeteknél mást nem tudunk csinálni, mint szólni.
- A könyvtárnál megnézzük a közvilágítást
- A rendezvények látogatásával magam is egyet értek
- A kiegészítő tábla lehetőségét felvetjük a Közút Kft. felé.
- A horvátkúti út mentén folyik a kisajátítás
- Az Erste bank a Postával szerződött
- A kutyák piszkát szedje össze mindenki maga, a tárolásra pedig a kuka is megfelel
- Kulturális Korzó „visszjelének” utána nézünk
- A mikrohullámmal kapcsolatban annyit tudok, hogy a Matáv Kábel éppen most
fejleszt a városban
- A flottás telefonok ÁFA-ja nem egyértelmű, jelenleg nem tudok rá pontos választ
adni
- A Kábeltelevízióval kapcsolatosan két napja írtunk levelet a MATÁV-nak,
kifejezetten a szentmise miatt,de igazából a TAVI TV áll velük szerződésben.
1999-ben még csak egy csomag volt a városban, ma az alapcsomagban nálunk más
településektől eltérően 8 csatorna van.

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

K.m.f.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző
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