JEGYZŐKÖNYV
Készült: Marcali Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 11-i soron
kívüli nyilvános üléséről.
Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11. emeleti
kisterem)
Jelen vannak:

Dr. Sütő László Marcali város polgármestere
Kőrösi András
Hosszú András
Kissné Molnár Ágnes
Hódos Árpád
Dr. Dénes Zsolt
Majer István, képviselő-testületi tagok

Bejelentéssel távol van: Kis-Dörnyei László, alpolgármester
Markhard József
Dr. Ledniczki István, képviselő-testületi tagok
Meghívottak:

Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Nagyné Gelencsér Éva, műszaki és városüzemeltetési
irodavezető
Bereczk Balázs, intézményfenntartó és kistérségi irodavezető
Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető

Dr. Sütő László polgármester tájékoztatja a jelenlevőket, hogy Buna Péter Tamás képviselő
2013. december 5-i hatállyal lemondott tisztségéről, egyúttal megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mert a 10 fő képviselő-testületi tagból 7 fő jelen van, Kis-Dörnyei László,
Dr. Ledniczki István és Markhard József képviselők előre jelezték, hogy a mai ülésen nem
tudnak részt venni.
Dr. Sütő László, polgármester
A mai ülésen az előre kiküldött két napirendi pontot tárgyalnánk, illetve az ülés megkezdése
előtt egy rövid tájékoztatást szeretnék elmondani. Van-e a napirendekre vonatkozóan más
javaslat?
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Javaslom, hogy a 2. számú napirendet zárt ülésen tárgyaljuk, illetve 3. számú napirendként
javaslom, hogy a képviselő-társunk távozása következtében megüresedett bizottsági
helyekre új tagokat delegáljunk.
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Az önkormányzati törvény 46.§-a alapján „A képviselőtestület zárt ülést tart az érintett
kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása,
fegyelmi eljárás és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor”. Az előterjesztésben
van egy érintett, így csak az ő kérésére rendelhetünk el zárt ülést. Amennyiben az érintett
ezt kéri, egy nyilatkozatot ki kell tölteni, melyet a jegyzőkönyv mellé kell tenni.
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Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Polgármester Úr, mint érintett belátására bízom a döntést, megkönnyítené azt a beszélgetést,
amit eddig nem folytattunk le.
Dr. Sütő László, polgármester
Nem gondolom, hogy bármikor is a személyemet érintő kérdést zárt ülésen kívánnék
tárgyalni.
A napirendek közé 3. számú napirendnek javaslom felvenni a megüresedett bizottsági
helyek betöltésére vonatkozó javaslatot, míg az Egyebek 4. számú napirendi ponttá
változna. Kérem, hogy fogadjuk, el így a napirendeket
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal és egy tartózkodással a napirendi
javaslatot az alábbiak szerint fogadta el:
195/2013. (XII.11.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. december 11-i képviselőtestületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. A Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. törzstőkéjének emelése
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
2. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába
történő tag delegálásról
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
3. Javaslattétel képviselő-testületi tag lemondása következtében megüresedett
bizottsági helyek betöltésére
Előadó: Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
4. Egyebek
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1. A Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. törzstőkéjének emelése
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Amennyiben nem történne meg a törzstőke emelése, úgy a társaság tőkéje az év végére
negatívvá válna, ezért történne meg az az emelés, amely összesen 7.816.000,- forinttal
növelné meg a társaság tőkéjét oly módon, hogy Marcali két hulladékgyűjtő autót
apportálna mintegy 6.000.000,- forint értékben míg a települések készpénzzel, illetve tárgyi
eszköz bevitellel járulnának hozzá az emeléshez. Így a társaság vagyona meghaladná a
tizenhatmillió forintot míg Marcali város tulajdonrésze 63,71%-ra módosulna.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta.
Majer István a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság kiküldött anyagként még egy másik előterjesztést kapott, de a most is elhangzott
szóbeli kiegészítést Polgármester Úr a bizottság ülésén elmondta, így már erről a változatról
szavazott a bizottság, melyet egyhangúlag támogatásra javasol a Képviselő-testület számára.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
196/2013. (XII.11.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta.
1.) Egyetért a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságban lévő törzsbetét 6.000e Ft megemelésével két gépjármű apportként való
biztosításával (JOM -118, JVU-398).
2.) Hozzájárul a társaság kiegészítéséhez a csatlakozni kívánó új tagokkal:
- Bolhás Község Önkormányzata 100e Ft
- Főnyed Község Önkormányzata 50e Ft
- Szegerdő Község Önkormányzata 100e Ft
- Somogyszob Község Önkormányzata 100e Ft
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze Marcali és
Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének
módosítását, továbbá a társaság taggyűlésén a fentieknek megfelelő nyilatkozatokat
megtegye és a társasági szerződést aláírja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Sütő László polgármester
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2. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába
történő tag delegálásról
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A Mecsek-Dráva Önkormányzati társulás felkérte a Marcali Kistérségi Többcélú
Társulásban is tag 27 települést, hogy delegáljon egy tagot a Mecsek-Dráva Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába. A jelenlevők egyhangú szavazattal Marcali város
polgármesterét, azaz engem delegáltak. Szeretném megjegyezni, hogy az én javaslatom a
kéthelyi polgármester lett volna, de ő nem vállalta ezt a tisztséget. A javaslatot a társulási
tanács döntése után minden településnek külön-külön is el kell fogadni, csak akkor
delegálhat a térség tagot a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába.
Kérdés
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Mekkora elánnal kívánja a Polgármester Úr képviselni ezt az ügyet, hiszen pár hónappal
ezelőtt még nagyon is kételkedett a cég működőképességében, sőt magánbeszélgetéseken
még néhány hete is tett erre utaló megjegyzéseket?!
Dr. Sütő László, polgármester
Természetesen a lehető legnagyobb elánnal képviselem mind a 27 település érdekeit,
különös tekintettel arra, hogy a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. lehessen
az üzemeltetője a Marcaliban kialakítandó válogatónak. A véleményem időközben annyiban
változott, hogy időközben megszületett egy kormányzati döntés, mely alapján a magyar
állam, mintegy négymilliárd forinttal megemelte az európai uniós támogatást, így már
meghaladja a 95%-ot a projekt támogatottsága, így reális esélyt látok a megvalósításra. A
korábbi aggályom abból adódott, hogy kizártnak tartottam azt, hogy a települések a
négymilliárd forintos önerőt biztosítani tudják. A településeknek senki nem adott hitelt,
ezért vállalta át a magyar állam ezt az önerőt. Tájékoztatóul megjegyezném, hogy hasonlóra
számítunk a szennyvíztisztító projekt esetében is.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
197/2013. (XII.11.) számú képviselő-testületi határozat
A Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába történő delegálásról szóló előterjesztést megtárgyalta, a Társulási Tanácsba Dr.
Sütő Lászlót delegálja.
Felelős:
Határidő:

Dr. Sütő László közlésért
azonnal
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3. Javaslattétel képviselő-testületi tag lemondása következtében megüresedett
bizottsági helyek betöltésére
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
A frakciónk megtárgyalta a képviselő-társunk lemondását követően fennálló helyzetet és a
bizottságok működőképességének biztosítása céljából az ezzel járó többletmunkát is
vállalva a bizottsági tisztségek betöltésére az alábbi javaslatot teszi:
Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
Oktatási és Közművelődési Bizottság
Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottság

Markhard József
Majer István
Kissné Molnár Ágnes

Dr. Sütő László, polgármester
A február 23-i választás nincs olyan messze, hogy veszélyeztetve legyen a bizottságok
működőképessége. Mivel személyi döntésről van szó, minősített többség, tehát hat szavazat
szükséges hozzá, ha a többség megszavazza részemről nincs akadálya, bár sok értelmét nem
látom.
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
A javaslatot csupán a működőképesség fokozott biztosítása miatt tesszük, hiszen nem egy
alkalom volt, mikor bizottsági ülésen a mi frakciónk biztosította a határozatképességet,
hiszen a másik oldal delegáltjai nem jelentek meg.
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Amennyiben ez a javaslat most támogatást kap, javaslom ennek a véglegesítését a jövő heti
soron következő képviselő-testületi ülésre tenni, hiszen ehhez az SZMSZ módosítása is
szükséges, mely most nincsen napirenden. Korábban beszéltünk már Frakcióvezető Úrral a
településrészi önkormányzat működéséről is, melynek szabályozása szintén az SZMSZ-ben
történik, így jövő hétre az is módosítható lenne. A településrészi önkormányzatok
működésével kapcsolatban ugyanis a bizottságok működésére hivatkozunk vissza, amely azt
mondja, hogy másik jelenlevő képviselő lehet a levezető, de a településrészek esetében
nincsen másik képviselő, a többiek külsős tagok. Javaslom a két módosítást egyszerre
elvégezni. Más akadályát nem látom a Frakcióvezető Úr javaslatának, plusz anyagi
kiadással nem jár.
Dr. Sütő László, polgármester
A problémám csupán annyi, hogy a választások után ismét hozzá kell majd nyúlni.
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
A mi frakciótársunk mondott le, nem szeretném, ha ez lenne akadálya a későbbi
működésnek, nem a pozíciószerzés motivál.
Hosszú András, képviselő
Az Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottság rendkívüli módon örülne Kissné Molnár
Ágnes jelenlétének.
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Kissné Molnár Ágnes, képviselő
Köszönöm szépen.
Dr. Sütő László, polgármester
Jegyző asszony szóbeli kiegészítésével teszem fel az elhangzott javaslatot szavazásra.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – 7 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
198/2013. (XII.11.) számú képviselő-testületi határozat
1. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
képviselő-testületi tag lemondása következtében megüresedett bizottsági helyek betöltésére
vonatkozó szavazásban az érintett képviselők is részt vegyenek.
2. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi tag
lemondása következtében megüresedett bizottsági helyek betöltésére vonatkozó
előterjesztést megtárgyalta, a bizottsági tisztségek betöltésére az alábbi tagokat választja:
Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
Oktatási és Közművelődési Bizottság
Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottság

Markhard József
Majer István
Kissné Molnár Ágnes

Egyúttal felkéri Bödőné Dr. Molnár Irén, jegyzőt az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának elkészítésére a képviselő-testület soron következő ülésére.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Határidő: értelem szerint

4. Egyebek
Majer István, képviselő
A Fecske utca szilárd aszfalt burkolatával kapcsolatosan van egy 2013. december 31-i
határidőnk, érdeklődnék, hogy hogyan áll az ügy?
Dr. Sütő László, polgármester
99,9%, hogy nem készül el ebben az évben. Fábosné Schiffer Krisztinától érkezett egy
levél, melyben tájékoztatott, hogy több árajánlatot is kértek, de az időjárás sem teszi
lehetővé, hogy határidőre befejezzék a munkát, tavasszal kívánják ezt elvégezni. A kérelmet
benyújtó Kerekes Urat levélben tájékoztattam erről.
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Beszéltem a Pénzügyi Iroda vezetőjével, a részönkormányzatok a pénzügyi elszámolásoknál
van, hogy kivonatot adnak le, de jegyzőkönyvet nem. Van olyan részönkormányzat, aki az
idén egy jegyzőkönyvet sem adott le. A gombai részönkormányzat hetek óta ígér egy
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döntést a Spilákék felé, amíg ez nem érkezik be, áll az ügyintézés. Mi itt a hivatalban
minden segítséget megadunk, csak jussanak el hozzánk az elkészült jegyzőkönyvek.
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Természetesen utána fogunk nézni. Az lenne a kérdésem, hogy szükséges-e külön jelenléti
ív vagy, ha egyértelműen kiderül a jegyzőkönyvből, hogy kik voltak jelen, akkor nem.
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Igen, szükséges. A jegyzőkönyv mellé a jelenléti ívet és a meghívót is mellékelni kell.

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

K.m.f.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző
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