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Készült: a Marcali város, valamint Kelevíz és Sávoly községek önkormányzatai Képviselő-

testületeinek 2013. március 28-i nyilvános 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 

 Bobek József István, Sávoly község polgármestere 

Marcali részéről Kis-Dörnyei László, alpolgármester 

 Hódos Árpád 

Dr. Dénes Zsolt 

 Kőrösi András 

 Buna Péter Tamás 

Kissné Molnár Ágnes  

Markhard József 

Majer István 

Hosszú András 

Kelevíz részéről 

 

 

Sávoly részéről 

Guricza László 

Kovács Sándor 

Balogh Ferenc, képviselő- testületi tagok 

Osváth Lajos 

Gáspár Ferenc 

Dr. Szerbné Kramcsák Ilona 

Tárnai Péter 

Bejelentéssel távol 

vannak: 

 

Dr. Ledniczki István, 

Fujsz József, képviselő-testületi tagok 

 

Meghívottak: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

Pápainé dr. Káplár Orsolya, mb. aljegyző 

Zajcsuk Lajos, pénzügyi irodavezető 

Nagyné Gelencsér Éva, műszaki és vársoüzemeltetési irodavezető 

Bereczk Balázs, intézményfenntartó és kistérségi irodavezető 

Szaka Zsolt, GAMESZ vezetője 

Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető 

Vargáné Balatincz Krisztina, főtanácsos 

Nagy Gáborné, vezető főtanácsos 

 

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

képviselő-testületi tagból 10 fő, a kelevízi 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő, valamint a 

sávoly 5 fő képviselőtestületi tagból mind az 5 fő jelen van. Dr. Ledniczki István és Fujsz 

József képviselők előre jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. 

A mai együttes ülésen egy napirendi pontot tárgyalnánk, a Marcali Közös Önkormányzati 

Hivatal 2013. évi beszámolóját, Bödőné dr. Molnár Irén jegyző asszony előterjesztésében. 
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A napirendre vonatkozóan van-e kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, kérem, hogy képviselő-

testületenként fogadjuk el a napirendet. 

 

 

Megállapítom, hogy Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú – 10 

igen – szavazattal a napirendi javaslatot az alábbiak szerint fogadta el: 

 

170/2013. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú – 10 igen – szavazattal a 

2013. november 28-i együttes képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta 

el: 

 

1.) Beszámoló a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Megállapítom, hogy Kelevíz Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú – 4 

igen – szavazattal a napirendi javaslatot az alábbiak szerint fogadta el: 

 

78/2013. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú – 4 igen – szavazattal a 

2013. november 28-i együttes képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta 

el: 

 

1.) Beszámoló a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról 

 

Felelős: Berta Józsefné, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Megállapítom, hogy Sávoly Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú – 5 

igen – szavazattal a napirendi javaslatot az alábbiak szerint fogadta el: 

 

 

211/2013. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat 
 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú – 5 igen – szavazattal a 

2013. november 28-i együttes képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta 

el: 

 

1.) Beszámoló a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról 

 

Felelős: Bobek József István, polgármester 

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

napirend tárgyalására vonatkozó javaslatot. 

Ezt követően a három Képviselő- testület együttes ülésén a következő előterjesztést tárgyalja: 

 

 

1. Beszámoló a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról 

 

Dr. Sütő László, Marcali város polgármestere 

A beszámoló előterjesztője Bödőné dr. Molnár Irén jegyző asszony, kérdezem, hogy szeretné-

e szóban kiegészíteni az előterjesztést? 

 

Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

Az új önkormányzati törvény 81.§-a alapján a jegyző feladata az, hogy a korábbiaktól eltérően 

nem csak ciklusonként, hanem évenként beszámoljon a hivatal munkájáról a képviselő-

testület – a mi esetünkben képviselő-testületek - előtt. Bár tudom, hogy ilyen nagyságú és 

mennyiségű anyagot nem könnyű olvasni, de ezek az ismeretek azok, amelyekből reális képet 

lehet alkotni arról, hogy milyen szakmai, személyi, jogszabályi és gazdasági problémákkal 

küzdöttünk az év folyamán. Egy részén érintettem is az anyagnak és mindenképen el kívánom 

mondani, hogy milyen fontosnak tartom azt, hogy minden nehézség ellenére meg tudtuk 

őrizni – és az egyes önkormányzatok külön-külön is – a gazdasági önállóságunkat és úgy 

gondolom, hogy a feladatok jó színvonalú ellátását. A magam részéről köszönöm szépen 

minden egyes képviselő-testület vezetőjének és a képviselőknek, akikkel egyes ügyek kapcsán 

közösen dolgoztunk, hogy munkájukkal segítették az ügyintézést és a problémák megoldását. 

 

Dr. Sütő László, Marcali Város polgármestere 

Az előterjesztés Marcaliban a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. 

 

Kőrösi András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviseletében 

A Marcali Közös Önkormányzati hivatal 2013. évi  munkájáról szóló beszámolót a Bizottság 

megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Sütő László, Marcali város polgármestere 

Polgármester társaimat kérdezem, hogy kíván- e valaki hozzászólni? 

 

Bobek József István, Sávoly község polgármestere 

Sávoly község 2013. április 1-jével csatlakozott a közös hivatalhoz, egy dolgom van csak, 

megköszönni azt a sok segítséget mindenkinek amit itt kaptam. Rám azt szokták mondani, 

hogy pörgős ember vagyok, de az az igazság, hogy az itteni tempóhoz nekem is 

kapaszkodnom kellett. Köszönöm szépen mindenkinek az elfogadást, a segítőkészséget és azt 

a nagy szakmai hozzáértést amit itt tapasztaltam. Részünkről természetesen támogatjuk az 

előterjesztést. 

 

Dr. Sütő László, Marcali város polgármestere 

A képviselő-testületek tagjait kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztéshez? 

 

Kőrösi András, frakcióvezető 

Mint ahogy azt a jegyző asszony is elmondta, a helyi önkormányzatokról szóló törvény 

határozza meg, hogy a jegyzőnek évente be kell számolnia a hivatal munkájáról a képviselő-

testületek előtt. Úgy gondolom, hogy ezt a harminchárom oldalt áttanulmányozva – mely 

tényleg nem kevés – átfogó képet kaptunk a közös hivatal munkájáról, az egyes irodákban 
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folyó szakmai munkáról és az ehhez kapcsolódó ügyintézői munkavégzésről. Külön 

tájékoztatást kaptunk a mezei őrszolgálatról és a közterület felügyeletről is. 

A 2013-as évben végzett munka feszített volt, ráadásul a közigazgatásba rendkívül sok 

változást hozott. A változásokat jelzi, hogy az egyes bizottságok és a képviselő-testület is az 

előírthoz képest háromszorosan teljesített. Most a harmincadik képviselő-testületi ülésnél 

tartunk, melynek előkészítését is a hivatal dolgozói végzik. Az anyagból az is jól látszik, hogy 

az egyes szakágazati irodavezetők nem csak a vezetői feladatokat látják el, hanem maguk is 

ügyintézők. 

Megkezdődött a 2014. évi választásokra való felkészülés is, mely szintén a hivatal munkája. 

Ez a feszített tempójú munka gyakran munkaidőn túli munkavégzést is követelt. 

Úgy gondolom, hogy a hivatal dolgozói erőn felül teljesítettek, köszönöm munkájukat. 

 

Dr. Sütő László, Marcali város polgármestere 

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. 

 

 

Megállapítom, hogy Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 10 

igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

171/2013. (XI. 28.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali Közös Önkormányzati hivatal 

2013. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Megállapítom, hogy Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 4 

igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

79/2013. (XI. 28.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali Közös Önkormányzati 

hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Megállapítom, hogy Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete egyhangú – 5 

igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

212/2013. (XI. 28.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali Közös Önkormányzati 

hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző 

Határidő: azonnal 
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Dr. Sütő László, Marcali város polgármestere 

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

Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolóját. 

 

 

 

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

    Dr. Sütő László     Bödőné dr. Molnár Irén 

polgármester, Marcali        jegyző 

 

 

 

 

    Berta Józsefné     Bödőné dr. Molnár Irén 

polgármester, Kelevíz        jegyző 

 

 

 

 

    Bobek József István    Bödőné dr. Molnár Irén 

polgármester, Sávoly                 jegyző 


