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Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és Kelevíz Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 20-i együttes üléséről. 

 

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., 

emeleti nagyterem) 

 

  

Jelen vannak: Dr. Sütő László Marcali város polgármestere 

 Berta Józsefné, Kelevíz község polgármestere 

 Kis-Dörnyei László, alpolgármester 

 Hódos Árpád 

Dr. Dénes Zsolt 

 Kőrösi András 

 Majer István 

 Buna Péter 

Kissné Molnár Ágnes 

 Hosszú András 

Balogh Ferenc 

Fujsz József 

Guricza László 

Kovács Sándor, képviselő- testületi tagok 

 

Bejelentéssel távol 

vannak: 

 

Markhard József 

Dr. Ledniczki István, képviselő-testületi tagok 

 

 

Meghívottak: 

Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

Pápainé dr. Káplár Orsolya, mb. aljegyző 

Zajcsuk Lajos, pénzügyi irodavezető 

Kocsis Veronika, pénzügyi ügyintéző 

Vargáné Balatincz Krisztina, vezető-tanácsos 

 

 Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

Dr. Sütő László polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 11 fő 

marcali képviselő-testületi tagból 9 fő, a kelevízi 5 fő képviselő-testületi tagból mind 

az 5 fő jelen van. 

A mai ülésen 2 napirendi pontot tárgyalnánk, fő napirendi pontként a közös hivatal 

költségvetését, azt megelőzően pedig a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 
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teljesítésével kapcsolatos előterjesztést. A fő napirend tárgyalása előtt Lipták Rita 

Márta, a Marcali Járási Hivatal vezetője kért lehetőséget a bemutatkozásra. 

A napirendekre vonatkozóan van-e kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, kérem, 

fogadjuk el a napirendet. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testületek egyhangú – igen – szavazattal elfogadták a 

napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot. 

 

 

Ezt követően a Képviselő- testület a következő előterjesztéseket tárgyalja: 

 

 

1. Képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége 

 

2. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése 

 

3. Egyebek 
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Dr. Sütő László, polgármester: 

A napirendi pontok tárgyalása előtt szeretném bejelenteni, hogy a Marcali Az 

Otthonunk Egyesület képviselő-testületi csoportja egyhangú szavazással úgy döntött, 

hogy a mai naptól Kőrösi András tölti be a frakcióvezetői tisztséget. Kérem mindenki 

vegye tudomásul, jegyző asszony felé a bejelentés megtörtént. 

 

1. Képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége 
 

 Dr. Sütő László, polgármester: 

Felkérném Fujsz József Urat, Kelevíz község képviselőjét, tájékoztasson minket arról, 

hogy a kelevízi képviselő-testület tagjai vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek 

eleget tettek-e? 

 

Fujsz József, képviselő 

Minden képviselőtársam átadta határidőben vagyonnyilatkozatát a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság részére. 

 

Dr. Sütő László, polgármester: 

Felkérném Kőrösi András, képviselőt, hogy a marcali Jogi és Ügyrendi Bizottság 

képviseletében tájékoztasson minket arról, hogy a képviselő-testület tagjai 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget tettek-e? 

 

Kőrösi András, képviselő 

A helyi önkormányzati képviselők jogállásáról szóló törvény szerint az önkormányzati 

képviselő minden év január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot 

köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös 

háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát. 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság által kijelölt két személynek a képviselők vagyon-

nyilatkozataikat átadták. A kijelölt képviselők vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos 

ügyviteli feladataikat ellátták, s megállapították, hogy a képviselő-testület minden 

tagja eleget tett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a törvényi előírásoknak 

megfelelően. 

 

Dr. Sütő László, polgármester: 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

 

A Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal 

az alábbi határozatot hozza: 

 

 

8/2013. (II. 20.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a képviselők 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló előterjesztést. A tájékoztatót – amely 

szerint a képviselő-testület minden tagja a törvényi előírásoknak megfelelően eleget 
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tett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, valamint a kijelölt képviselők által 

elvégzett ügyviteli feladatok teljesítését – jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselő- testület egyhangú – igen – 

szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

2/2013. (II. 20.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Kelevíz Község Önkormányzatának képviselő testülete megtárgyalta a képviselők 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló előterjesztést. A tájékoztatót – amely 

szerint a képviselő-testület minden tagja a törvényi előírásoknak megfelelően eleget 

tett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Berta Józsefné, polgármester 

 

 

Dr. Sütő László, polgármester 

Átadom a szót Lipták Rita Mártának, a Marcali Járási Hivatal vezetőjének.  

 

Lipták Rita Márta 

Köszöntöm a tisztelt megjelenteket és köszönöm, hogy néhány szóban lehetőséget 

kaptam arra, hogy bemutatkozhassam Önök előtt. Ahogyan a Polgármester Úr is 

említette, Lipták Rita Márta vagyok, 39 éves, több mint húsz éve dolgozom a 

közigazgatásban. Ügyintézőként kezdtem, majd jegyzőként, körjegyzőként folytattam, 

ezt követően kilenc évig a Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési 

Főosztályán dolgoztam, majd egy rövidebb kitekintést tettem, mint Többcélú 

Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetője. 2013. január elsejétől a Marcali 

Járási Hivatalt vezetem. 

A járási hivatal munkájáról röviden elmondanám, hogy ide került át az önkormányzati 

ügyintézés egy része, a szociális ügyintézés nagy része, az okmányiroda, valamint a 

honosítás, visszahonosítási eljárás egy része. A Járási Hivatal a Somogy Megyei 

Kormányhivatalnak egy szervezeti egysége, nem önálló jogi személyiség és nem 

önálló gazdasági szervezet. A járási hivatalhoz kerül szintén szervezeti beintegrálásra 

a Munkaügyi Központ Kirendeltsége,, a Népegészségügyi Intézet, a Földhivatal, a  

Gyámhivatal, az Állategészségügyi Szolgálat, a Falugazdászok. Ezek a szakigazgatási 

szervek továbbra is a helyükön maradtak, csak a törzshivatal került át a Petőfi utcai 

címre. 

Fontosnak tartom még elmondani, hogy a Hivatalban minden nap van ügyfélfogadás, a 

vidéki településekre pedig ügysegédek járnak ki, akik segítenek az állampolgároknak a 

formanyomtatványok kitöltésében, összegyűjtik azokat és behozzák a járási hivatalba.  

Ezek az ügysegédek hamarosan remélhetőleg igazolványt is kapnak, hiszen nem 
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minidig ugyanazon a településen látják el munkájukat. Remélem Polgármester Úr és 

Jegyző Asszony megerősít abban, hogy korrekt napi munkakapcsolatban vagyunk, ezt 

próbálom meg kialakítani a többi településen is. 

Köszönöm szépen a lehetőséget, további jó munkát kívánok! 

 

 

2. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése 
 

Dr. Sütő László, polgármester 

Annyit szeretnék a kiküldött anyaghoz elmondani, hogy ez mintegy 120 millió 

forinttal alacsonyabb költségvetés, mint az előző évben. Természetesen az 

előirányzatnál a 2012-es év elírás, természetesen a 2013. éviről van szó. 

 

Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. 

 

Majer István, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Berta Józsefné,  Kelevíz polgármestere 

Tisztelettel köszöntök mindenkit! Utoljára 2004-ben voltunk itt, amikor 

csatlakozásunkat kértük Marcali városához. Akármilyen kicsik is vagyunk, mégis egy 

közös hajóban ülünk, azzal a különbséggel, hogy az orrvitorlánál Marcali város van. 

Közösek a problémáink, gondjaink. Azt gondolom, hogy mi kötelezettségeinket 

teljesítettük, most a feladatalapú finanszírozásnál is megpróbáljuk kigazdálkodni a 

ránk eső részt. Úgy gondolom, hogy a 2004-es csatlakozás jó döntés volt. Köszönjük a 

köztisztviselők és a Jegyző Asszony munkáját! 

 

Dr. Sütő László, polgármester: 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

 

A Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal 

az alábbi határozatot hozza: 

 

 

9/2013. (II. 20.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésére vonatkozó 

előterjesztést Marcali Város önkormányzatának képviselő- testülete megtárgyalta, az 

alábbiakban felsorolt döntéseket hozta 

 

1.) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

A 2013. évi költségvetési évben a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal:  

bevételi főösszege: 318.836 ezer forint; 
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melyből  működési bevétel 4.644 ezer forint 

finanszírozás 300.851 ezer forint (ebből Kelevíz önkormányzata biztosít 5.742 ezer 

forint összeget) 

pénzmaradvány 13.341 ezer forint 

 kiadási főösszege: 318.836  ezer forint,  

melyből 

 személyi juttatások: 190.753 ezer forint, 

 munkaadókat terhelő járulékok:  51.092 ezer forint, 

 dologi, és egyéb  kiadások:  76.991  ezer forint. 

A közös hivatali létszámot 62 főben állapítja meg. 

2.) A képviselő-testület megbízza Marcali Város Önkormányzatának 

Polgármesterét, hogy a Közös Hivatal költségvetésének Marcali Város 

Önkormányzata 2013. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 

 

 Határidő: 2013. február 21. 

 Felelős: dr Sütő László polgármester   

 

 

A Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselő- testület egyhangú – igen – 

szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

3/2013. (II. 20.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésére vonatkozó 

előterjesztést Kelevíz Község önkormányzatának képviselő- testülete megtárgyalta, az 

alábbiakban felsorolt döntéseket hozta 

 

1.) Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

A 2013. évi költségvetési évben a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal:  

bevételi főösszege: 318.836 ezer forint; 

melyből  működési bevétel 4.644 ezer forint 

finanszírozás 300.851 ezer forint (ebből Kelevíz önkormányzata biztosít 5.742 ezer 

forint összeget) 

pénzmaradvány 13.341 ezer forint 

 kiadási főösszege: 318.836  ezer forint,  

melyből 

 személyi juttatások: 190.753 ezer forint, 
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 munkaadókat terhelő járulékok:  51.092 ezer forint, 

 dologi, és egyéb  kiadások:  76.991  ezer forint. 

A közös hivatali létszámot 62 főben állapítja meg. 

 

2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a Közös Hivatal 

finanszírozásának az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe való beépítéséről 

 Határidő: 2013. február 21. 

 Felelős: Berta Józsefné, polgármester 

 

 

 

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Sütő László   Bödőné dr. Molnár Irén  Berta Józsefné 

polgármester, Marcali    jegyző      polgármester, Kelevíz 


