
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 
Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. március 11-i 

soron kívüli üléséről. 

 

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

emeleti nagyterem) 

  

Jelen vannak: Dr. Sütő László polgármester 

 Kis-Dörnyei László, alpolgármester 

 Hosszú András 

 Kissné Molnár Ágnes  

 Hódos Árpád 

 Kőrösi András 

 Dr. Dénes Zsolt, képviselő- testületi tagok 

Bejelentéssel távol 

vannak: 

 

Dr. Ledniczki István,  

Buna Péter 

Majer István 

Markhard József, képviselők 

Meghívottak: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

Pápainé dr. Káplár Orsolya, mb. aljegyző 

 Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

képviselő- testületi tagból 7 fő jelen van. 

A mai ülésen 2 napirendi pontot tárgyalunk.  

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 Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás 

vagyonfelosztási megállapodása 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 

 

 

2. A Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás 

megszüntető okirata 

Előadó: Dr. Sütő László, polgármester 
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1. A Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás 

vagyonfelosztási megállapodása 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

A szakképzésről szóló törvény alapján,  a közoktatásról szóló törvény szerint létrejött 

szakképzés-szervezési társulás 2012. december 31-én megszűnik, tulajdonát a társulás 

tagjai megosztják egymás között. A társulás mindazon vagyonát, amely 2012. 

december 31-ig szakképzési feladat ellátási célokat szolgált, a társulás tagjai 2013. 

január 1. napjával vagyonkezelésbe átadják az állami intézményfenntartó központnak. 

A törvény 2013. január 1-én lépett hatályba. Emiatt megállapodás kötési törvényi 

kötelezettség január 1-je előtt a Társulás tagjaira nézve nem volt.  

Az előterjesztéshez mellékelt vagyonfelosztási megállapodás alapján a társult 

önkormányzatok által fenntartott intézményekben használt vagyontárgyak kerülnek az 

intézményt fenntartó önkormányzatok tulajdonába. 

 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

35/2013. (III. 11.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali, Barcs, Kadarkút, 

Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás vagyonának felosztásáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, azt a mellékelt vagyonfelosztási megállapodás alapján 

jóváhagyja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2. A Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás 

megszüntető okirata 

 

Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése 

A törvény alapján nem a TISZK szűnik meg, hanem a TISZK mint együttműködési 

rendszer képviseletét ellátó és uniós támogatás esetén a pályázat 

kedvezményezettjeként működő társulás. A KIK e tekintetben a társulás jogutódja, 

azaz a KIK-nek kell ellátnia a fenntartási kötelezettség keretében kötelezően 

biztosítandó feladatokat, szolgáltatásokat a továbbiakban. 

Az Áht. alapján az alapító szerv jogosult a költségvetési szervet jogutóddal vagy 

jogutód nélkül megszüntetni. 

Az előterjesztéshez mellékelt megszüntető okirat alapján a társulás 2012. december 

31-én jogutód nélkül megszűnik. Az ezen a napon fennálló kötelezettségek 

teljesítéséért a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal felelős. 
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Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

36/2013. (III. 11.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali, Barcs, Kadarkút, 

Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetéséről szóló előterjesztést 

megtárgyalta, azt a mellékelt megszüntető okirat alapján jóváhagyja.  

 

Felelős:Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Sütő László       Bödőné dr. Molnár Irén 

  polgármester         jegyző 


