JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. december 13án tartandó soron kívüli üléséről.
Dr. Sütő László polgármester
Kis-Dörnyei László alpolgármester
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Hódos Árpád
Kőrösi András
Majer István
Buna Péter
Kissné Molnár Ágnes
Hosszú András, képviselő- testületi tagok

Jelen vannak:

Bejelentéssel
vannak:
Meghívottak:

távol
Dr. Ledniczki István
Markhard József, képviselő-testületi tagok
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Pápainé Dr. Káplár Orsolya, megbízott aljegyző, igazgatási
irodavezető
Zajcsuk Lajos, Pénzügyi irodavezető
Bereczk Balázs, Kistérségi irodavezető
Szaka Zsolt, a GAMESZ Szervezet vezetője
Dr. Gelencsér András, jegyzőkönyvvezető

Dr. Sütő László polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 11 fő
képviselő- testületi tagból 9 fő jelen van.
A mai ülésen 3 napirendi pontot tárgyalnánk.
A napirendekre vonatkozóan van-e kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, kérem,
fogadjuk el a napirendet.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a
napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot.
Ezt követően a Képviselő- testület a következő előterjesztéseket tárgyalja:
1. A közoktatási intézményekben technikai
foglalkoztatott közalkalmazottak áthelyezése
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester

és

egyéb

munkakörben
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2. Az Óvodai Központ; Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
3. A Marcali, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Kelevíz, Nemesvid,
Somogysimonyi, Somogyzsitfa, Közoktatási Intézményi Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
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1. A közoktatási intézményekben technikai
foglalkoztatott közalkalmazottak áthelyezése

és

egyéb

munkakörben

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése:
Az előterjesztésnek egy pontosítása helyben kiosztásra került tekintettel arra, hogy a
bizottsági ülésen még nem szerepelt az előterjesztésben.
A 2. pont egy b) ponttal egészül ki. Ennek lényege, hogy azok az intézmények,
amelyek elkerülnek tőlünk, már kötelezettséget ne tudjanak vállalni, viszont valakinek
ki kell fizetniük a számláikat. A Polgármesteri Hivatalnak kell ezeket a
kötelezettségeket vállalnia.
A lakosság számára szeretném mondani, hogy a 2013. január 1-jétől megváltozik
valamennyi közoktatási intézményünk működtetési rendje. Marcaliban kettő részre
oszlik a működtetés. A Magyar Állam (Klebersberg Kuno Intézményfenntartó
Központ) lesz a fenntartó, aminek a helyi szerve a tankerület és lesz egy működtető,
ami pedig a városi önkormányzat. Az oktatással kapcsolatos teendők (igazgatók,
pedagógusok, pedagógiai szakasszisztensek stb. kinevezése) a fenntartó hatáskörébe
kerülnek, míg az egyéb alkalmazottak (konyhai dolgozók, takarítók, karbantartók stb.)
a GAMESZ-hez illetve az önkormányzathoz kerülnének közalkalmazotti státuszba.
Azért kell most erről ilyen gyorsan döntenünk, mert holnap délutánig meg kell küldeni
a Kincstárnak az átjelentéseket. Akiknek az átjelentése nem történne meg, azok
januárban nem kapnának bért a bérszámfejtés elmaradása miatt.
A pénzügyi elszámolásokat az intézményekkel természetesen meg fogjuk tenni.
Dr. Dénes Zsolt a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
képviseletében:
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület
számára.
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető:
Természetesen megértjük azt, hogy ez egy kényszerű átalakítás, aminek következtében
gyorsnak is kell a folyamatnak lennie. Ugyanakkor kicsit refelexesnek is érzem. A 3.
pontban le van írva, hogy a létszámváltozásnak megfelelő költségvetési módosítást a
polgármester a testület elé fogja terjeszteni. Erre az évre ezt elfogadom, de a
következő évvel kapcsolatban óvatosabb lennék, hiszen az átalakítással kapcsolatos
háttérszámításokat még nem láttam.
Dr. Sütő László, polgármester:
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület 8 – igen – 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
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175/2012. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete A közoktatási intézményekben
technikai és egyéb munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak áthelyezéséről szóló
előterjesztést megtárgyalta:
1. Felhatalmazza a polgármestert a köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló
2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ által elkészített átadás- átvételi megállapodás aláírására.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: 2012. december 15.
2. a) Az átadásra kerülő intézmények esetében Berzsenyi Dániel Gimnázium,
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium; Marcali Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény valamint intézményegységei; Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat a képviselőtestület az intézményvezető és
meghatalmazottai
intézmény
nevében
történő
kötelezettségvállalási
jogosultságát 2012. december 15-i hatállyal megszűnteti.
Felelős: érintett intézményvezetők
Határidő: 2012. december 15.
b) A Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és
Kollégium; a Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény gazdasági szervezete által ellátott feladatok ellátására az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.)
kormány rendelet 10.§ 3) bekezdése alapján a képviselő-testület az érintett
intézmények gazdálkodási feladatainak ellátására a Polgármesteri Hivatalt jelöli
ki.
3. Felkéri a polgármestert, a létszámváltozásoknak megfelelően a költségvetés
módosítását terjessze a képviselőtestület elé.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: azonnal
4. Felkéri a jegyzőt, az Óvodai Központ, a Berzsenyi Dániel Gimnázium,
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának módosítását
terjessze a képviselőtestület elé.
Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző
Határidő: azonnal
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2. Az Óvodai Központ; Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának módosítása
Dr. Sütő László, polgármester:
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
176/2012. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Óvodai Központ; Berzsenyi
Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium; Marcali Város
Önkormányzat alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta:
1) A Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, módosító okiratát az
előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja. Felkéri a Polgármestert az
alapító
és
módosító
okirat
Intézményfenntartó
Központnak,
Kormányhivatalnak, Magyar Államkincstárnak történő benyújtására.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: azonnal
2) Az Óvodai Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, módosító
okiratát az előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja. Felkéri a
Polgármestert az alapító és módosító okirat Magyar Államkincstárnak történő
benyújtására.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: azonnal
3. A Marcali, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Kelevíz, Nemesvid,
Somogysimonyi, Somogyzsitfa, Közoktatási Intézményi Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Dr. Sütő László, polgármester:
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
177/2012. (XII. 13.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Marcali, Balatonkeresztúr,
Balatonmáriafürdő, Kelevíz, Nemesvid, Somogysimonyi, Somogyzsitfa, Közoktatási
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Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést
megtárgyalta:
1. A Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztés melléklete szerint
jóváhagyja, felkéri a Polgármestert, Jegyzőt a társulási megállapodás aláírására.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: azonnal
2. A társult települések közötti A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi
CLXXXVIII. törvény 3.§ (2) bekezdése szerinti megállapodást az előterjesztés
melléklete szerint jóváhagyja, felkéri a Polgármestert, Jegyzőt a megállapodás
aláírására.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: azonnal

3. Egyebek
Dr. Sütő László, polgármester:
A Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító
okiratának múltkori módosítása értelmében a zeneiskola a Széchenyi utcába került
áthelyezésre, valamint telephelyként felsorolásra került a keresztúri általános iskola.
További telephelyként javaslom feltüntetni a Marcaliban a Petőfi utca 14. számot,
tekintettel arra, hogy az év előző időszakában ott működött az intézmény.
Dr. Sütő László, polgármester:
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
178/2012. (XII.13.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló
előterjesztést megtárgyalta. Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát, valamint módosító okiratát az előterjesztéshez mellékelt formában
jóváhagyja. Felkéri a Polgármestert az alapító okiratnak és a módosító okiratnak a
Klebelsber Intézményfenntartó Központhoz, a Kormányhivatalhoz, valamint a Magyar
Államkincstárhoz történő benyújtására.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
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Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető:
Lakossági bejelentés érkezett hozzám a Dózsa utcai lakókkal, illetve kutyákkal
kapcsolatban. Támadólag lépnek fel az emberekkel szemben, illetve a környék
macskáit is rendszeresen vadásszák. Kérném Jegyző Asszonyt, hogy a problémára
fordítson fokozott figyelmet. Remélem, hogy a most bevezetésre kerülő chip-rendszer
is segíteni fog.
Dr. Sütő László, polgármester:
A chip-rendszerrel kapcsolatban az a véleményem, hogy a gazdák legalább fele nem
fogja 3500 forintért ellátni ezzel a jelzéssel kutyáját. A kötelező oltással egy időben
kellett volna ezt a rendszert beindítani.
A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

K.m.f.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző
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