JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 18.
napján megtartott alakuló ülésén.
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Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző
Pápainé dr. Káplár Orsolya megbízott aljegyző
Zajcsuk Lajos pénzügyi irodavezető
Nagyné Gelencsér Éva városfejlesztési irodavezető
Bereczk Balázs kistérségi irodavezető
Auguszt Bálint vezető főtanácsos
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Kőrösi András képviselő, korelnök
Tisztelt Képviselőtársak, Hölgyeim és Uraim!
Tisztelettel köszöntöm Marcali Város Önkormányzatának alakuló ülésén megjelent
képviselőket, polgármester urat, az intézmények, állami és államigazgatási szervek
vezetőit, továbbá az ülésen megjelent minden érdeklődőt.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ismét eltelt négy év. Az október 3-án megtartott képviselő és polgármester választáson
a választópolgárok 1990. óta már hatodik alkalommal választották meg
önkormányzatukat és hozták mindenki tudomására, hogy részt kívánnak venni a helyi
ügyek intézésében, bele kívánnak szólni a település sorsának alakulásába.
Ezért mentek el szavazni, ezért választottak meg bennünket képviselőjüknek. Úgy
gondolom, hogy a képviselő-testületi tagok élvezik Marcali város polgárainak
bizalmát.
Az önkormányzati választás során egy eddig még nem tapasztalt, de véleményem
szerint kezelhető helyzet alakult ki. A város polgármestert választott, az ő programját
támogatta, de nem adott neki többséget a képviselő-testületben. A nyolc
választókerületből hatban a FIDESZ-KDNP jelöltje győzött, így alakult ki a
kompenzációs lista feltöltése után a végeredmény. A képviselő-testület tagjai közül
heten a FIDESZ-KDNP, négyen pedig a Marcali az Otthonunk Egyesület tagjai.
Meggyőződésem, hogy Marcali város érdeke az együttműködés, az, hogy az oktatási,
az egészségügyi, a szociális és kulturális intézményei működjenek, a város fejlődjön és
az itt élők életkörülményei javuljanak. A közös nevezőt a képviselői eskü szövege
szolgáltatja, amely szerint „képviselői tisztségemből eredő feladataimat Marcali
fejlődésének előmozdítása, és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen
teljesítem”.
Mint helyi lakos, azt tapasztaltam, hogy az elmúlt 20 évben az önkormányzat
biztosítani tudta a település érdekét szolgáló minden olyan feladat ellátását, amelyhez
a pénzügyi feltételeket is elő tudta teremteni.
Kívánom minden képviselőnek és a testület egészének, hogy az elkövetkezendő 4
évben a választók teljes megelégedésére tudjunk dolgozni.
Mindezek előrebocsátása után megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 fő tagjából
11 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
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Javasolom, hogy a testület mai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:
1. Tájékoztató
az
önkormányzati
megbízólevelek átadása

választás

végleges

eredményéről,

2. Az önkormányzati képviselők eskütétele
3. A polgármester eskütétele
4. A polgármester köszöntője
5. A Jogi és Ügyrendi Bizottság képviselő tagjainak megválasztása
6. A polgármester illetményének és költségtérítési átalányának megállapítása
7. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása és
felülvizsgálata
8. Bizottságok megválasztása
9. A képviselő-testület
meghatározása

következő

ülése

időpontjának

és

napirendjének

10. Felajánlás az iszapkárosultak javára

Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy van-e más javaslatuk?
Aki egyetért a javasolt napirendek megtárgyalásával, kérem, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a javasolt napirendeket a testület egyhangú – igen – szavazattal
elfogadta.
Felkérem Dr. Horváth Veronikát, a választási bizottság elnökét, hogy adjon
tájékoztatást a választás tapasztalatairól és a szavazás eredményéről, továbbá adja át a
megbízóleveleket.
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1.
Tájékoztató az
megbízólevelek átadása

önkormányzati

választás

végleges

eredményéről,

Előadó: Dr. Horváth Veronika HVB elnök
Dr. Horváth Veronika elnök
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek!
A választási bizottság nevében nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy az október
3-i választásokat követően átadjam a megbízóleveleket, melyek birtokában
mandátumaikat gyakorolhatják.
Engedjék meg, hogy a választás néhány adatára emlékeztessem Önöket.
A közvetlen polgármester választás eredményes volt, a nyertes Dr. Sütő László.
Az egyéni választókerületből a következő személyek kerültek be a képviselőtestületbe:
1. számú választókerület: Majer István FIDESZ-KDNP,
2. számú választókerület: Dr. Dénes Zsolt FIDESZ-KDNP,
3. számú választókerület: Kőrösi András Marcali az Otthonunk Egyesület,
4. számú választókerület: Dr. Sütő László Marcali az Otthonunk Egyesület,
5. számú választókerület: Kis-Dörnyei László FIDESZ-KDNP,
6. számú választókerület: Markhard József FIDESZ-KDNP,
7. számú választókerület: Buna Péter Tamás FIDESZ-KDNP,
8. számú választókerület: Kissné Molnár Ágnes FIDESZ-KDNP.
A kompenzációs listáról bekerültek:
Dr. Ledniczki István Marcali az Otthonunk Egyesület,
Hosszú András Marcali az Otthonunk Egyesület,
Hódos Árpád FIDESZ-KDNP.
Négy évvel ezelőtt Gandhit idéztem Önöknek. Ő azt mondta, hogy „Jól elvégzett
munka egyedüli jutalma abban áll, hogy elvégezhettük.” Akkoriban hozzátettem, hogy
abban a szavazatszámban is, amit majd Önök négy év múlva kapnak. Az ismerős
arcokat látva elmondhatjuk, hogy Önök jól végezték a munkájukat az elmúlt
ciklusban, hiszen Önök azok, akik a választóiktól a legtöbb szavazatot kapták.
Kívánom, hogy eredményes, jó munkát végezzenek, amely majd négy év múlva hozza
meg a gyümölcsét. Ehhez jó erőt, egészséget, kitartást és szorgalmas munkát kívánok.
Kérem, vegyék át megbízólevelüket.
Kőrösi András levezető elnök megköszöni Dr. Horváth Veronika HVB elnök
értékelését, és megállapítja, hogy minden képviselő megkapta a megbízólevelet.
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Az önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: Kőrösi András korelnök

Kőrösi András korelnök
Tisztelt Képviselőtársak! Kedves Vendégeink!
Kérem, álljanak fel, az eskütétel következik.
Felkérem a képviselőket az eskü letételére.
Kérem, hogy az „Én” szó után mindenki mondja a nevét:
„Én, … esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra
jutott titkot megőrzöm; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Marcali
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen
teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselők a törvényben előírt eskütételi
kötelezettségüknek eleget tettek, az esküokmányt aláírták.

3.

A polgármester eskütétele
Előadó: Kőrösi András korelnök

Kőrösi András korelnök
Most a polgármester úr eskütétele következik.
Felkérem polgármester urat az eskü letételére.
„Én, … esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra
jutott titkot megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Marcali
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen
teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Köszönöm, megállapítom, hogy a polgármester úr a törvényben előírt eskütételi
kötelezettségének eleget tett, az esküokmányt aláírta.

6

4.

18002/2/2010.

A polgármester köszöntője
Előadó: Dr. Sütő László polgármester

Kőrösi András korelnök
Felkérem a polgármester urat, hogy mondja el köszöntőjét.
Dr. Sütő László polgármester
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt televíziónézők és megjelentek! Gratulálok Marcali
Város újonnan megválasztott képviselő-testületi tagjainak. Kilencen ma is tagjai
vagyunk a képviselő-testületnek. Úgy gondolom, hogy ez valamilyen szinten
minősítette az elmúlt négy év munkáját.
Tisztségünk arra kötelez bennünket, hogy a város érdekében együttműködve végezzük
el a munkánkat. Hiszek benne, hogy ez sok egyeztetéssel, megbeszéléssel
megvalósulhat.
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött szavazni. Marcaliban – szemben az
országos tendenciával – magasabb volt a részvételi arány, mint a négy évvel ezelőtti.
A lakosság majdnem ötven százaléka járult az urnákhoz. Ez bizonyítja a lakosság
fokozott érdeklődését, amely egyértelműen kötelességet és felelősséget ró a képviselőtestület tagjaira.
Természetes, hogy programot nem kívánok hirdetni. Úgy gondolom, hogy annak a
programnak, amely mentén a város négy évig haladni akar, közös gondolkodás
eredményének kell lennie. Kívánom valamennyiünknek, hogy négy év múlva emelt
fővel, tiszta szívvel állhassunk újra a város polgárai elé, mert elmondhatjuk, hogy ami
tőlünk telt, azt megtettük azért, hogy Marcali fejlődjön, szebb, élhetőbb,
biztonságosabb várossá váljon.
Kőrösi András levezető elnök megköszöni dr. Sütő László polgármester köszöntőjét.

5.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság képviselő tagjainak megválasztása

Előadó: Kőrösi András korelnök
Tisztelt Képviselő-testület! A testület jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy titkos
vagy nyílt szavazással választja-e meg a bizottságok tagjait és elnökeit. Az ügyrendi
javaslat elfogadásához a jelenlevő tagok egyszerű többségű szavazata szükséges.
Javaslom, hogy a testület nyílt szavazással döntsön a bizottság tagjainak és elnökeinek
megválasztásáról a mai ülés folyamán.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület a bizottság elnökeinek és tagjainak
megválasztására vonatkozóan a nyílt szavazásra vonatkozó javaslatot 11 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Most a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviselő tagjainak megválasztására kerül sor.
Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság megalakítására
vonatkozó javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint felének az
egybehangzó szavazata szükséges.
Most pedig arra kérem a polgármester urat, hogy tegyen javaslatot a Jogi és Ügyrendi
Bizottság személyi összetételére.
Dr. Sütő László polgármester
Javasolom a testületnek, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság négy képviselő tagját
válasszuk meg először, mivel ők már letették az esküt.
A bizottság elnökének dr. Ledniczki Istvánt, tagjainak pedig Hódos Árpádot, Kissné
Molnár Ágnest és Kőrösi Andrást javasolom megválasztani.
Kőrösi András korelnök
Kérem a testületet, először arra vonatkozóan szavazzunk, hogy személyes érintettség
okán ne legyen senki kizárva a szavazásból, mert akkor nem tudunk döntést hozni.
Kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a javaslatot, és
a döntéshozatalban minden képviselő részt vehet.
Kérem a képviselő-testület egyetértését abban is, hogy először a bizottság elnökére, ezt
követően pedig a bizottság tagjaira együttesen szavazzunk.
Kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a javaslatot.
Bejelentem, hogy minden érintett nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy hozzájárul
személyes ügyének a nyilvános ülésen történő tárgyalásához.
Kérem, aki egyetért azzal, hogy a bizottság elnöke dr. Ledniczki István legyen,
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének
egyhangú – igen – szavazattal dr. Ledniczki István képviselő urat megválasztotta.
Most a bizottság tagjaira történő szavazás következik.
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Kérem, aki egyetért azzal, hogy Hódos Árpád, Kissné Molnár Ágnes és Kőrösi András
képviselők a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjai legyenek, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjainak Hódos
Árpád, Kissné Molnár Ágnes és Kőrösi András képviselőket egyhangú – igen –
szavazattal megválasztotta.
Fenti szavazás figyelembevételével a képviselő-testület a következő határozatot hozza:
135/2010. (X. 18.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jogi és Ügyrendi Bizottság
elnökének és képviselő tagjainak a következő személyeket választja meg:
Elnök: Dr. Ledniczki István
Tagok: Hódos Árpád
Kissné Molnár Ágnes
Kőrösi András

Kőrösi András korelnök
Mielőtt áttérnénk a következő napirend, vagyis a polgármester illetményének és
költségtérítésének megvitatására, 15 perc szünetet rendelek el.
Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság esküt tett képviselő tagjait, hogy ez idő alatt
tartsák meg ülésüket, és alakítsák ki álláspontjukat a polgármester béréről.

6.

A polgármester illetményének és költségtérítési átalányának megállapítása
Előadó: dr. Ledniczki István a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Kőrösi András korelnök
Bejelentem, hogy a polgármester közölte személyes érintettségét a munkabérének
megállapításánál, ezért e napirend tárgyalásán nem vesz részt.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 fő tagjából 10 fő jelen van, az ülés
határozatképes, az ülést folytatjuk.
Felkérem de. Ledniczki István elnök urat, hogy ismertesse a polgármester úr
illetményének és költségtérítési átalányának megállapítására vonatkozó bizottsági
javaslatot.
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Dr. Ledniczki István a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismertette a bizottság
javaslatát.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kőrösi András korelnök
Kinek van kérdése, hozzászólása? Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem,
szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal a következő határozatot hozza:
136/2010. (X. 18.) számú képviselő-testületi határozat
1. Marcali Város Képviselő-testülete – 2010. október 3. napjával kezdődő hatállyal – a
polgármester havi bruttó illetményének összegét 521.775 Ft-ban állapítja meg.
A testület felkéri a Város Jegyzőjét, hogy a havi illetmény megállapításáról szóló
határozatot közölje az illetményfolyósító szervvel.
Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén Jegyző
Határidő: azonnal
2. Marcali Város Képviselő-testülete a polgármester költségátalányát – 2010. október
3. napjával kezdődő hatállyal – 156.532 Ft-ban állapítja meg.
Felkéri a Város Jegyzőjét, hogy a költségátalány folyósítása érdekében a szükséges
intézkedést tegye meg.
Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén Jegyző
Határidő: azonnal

Kőrösi András korelnök
Felkérem Bödőné Dr. Molnár Irén Jegyző Asszonyt, kérje fel a Polgármester Urat,
hogy foglalja el helyét, és a képviselő-testület további munkájában vegyen részt.

7.
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása és
felülvizsgálata
Előadó: Dr.Sütő László polgármester
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése
A Jogi és Ügyrendi Bizottság megalakítását négy plusz három fővel javaslom.
Többségben kell lennie a bizottságokban a képviselő tagoknak, amely a testület
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tagjainak sok munkát jelent, hiszen néhány kivételtől eltekintve mindenki három
bizottság tagja lesz.
Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, Oktatási és Közművelődési
Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság megalakítását javaslom hat plusz öt
fővel. Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottság megalakítását négy plusz három
fővel javaslom. Így jön létre az a bizottsági struktúra, amelyről korábban
megállapodtunk.
Hozzászólás
Dr. Ledniczki István a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek.
Dr. Dénes Zsolt képviselő
Javaslom a napirend elfogadását, hiszen konszenzuson alapul.
Javaslom, hogy a novemberi testületi ülésen kerüljön a napirendek közé a szervezeti és
működési szabályzat átdolgozásra.
Dr. Sütő László polgármester
Amennyiben további hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület egyhangú – igen – szavazattal megalkotta az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007. (I. 19.) számú
rendeletet módosító 18/2010. (X. 18.) számú rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Sütő László polgármester
Egy perces szüntetet rendelek el, a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet
kihirdetésére, hiszen a rendelet a kihirdetéssel válik hatályossá, így tudjuk
megválasztani a bizottságok tagjait

8.

Bizottságok megválasztása

Előadó: Dr. Sütő László polgármester
Dr. Sütő László polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, hiszen minden testületi tag
jelen van.
Mivel a bizottság megválasztásában minden képviselő-testületi tag érintett, ezért
kérem, szavazzunk arra vonatkozóan, hogy valamennyi érintett részt vehessen a
szavazásban.
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Megállapítom, hogy a testület egyhangú – igen – szavazattal a javaslatot elfogadta, és
a döntéshozatalban minden bizottsági tag részt vehet.
Bejelentem, hogy minden érintett nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy hozzájárul
személyes ügyének a nyilvános ülésen történő tárgyalásához.
Most pedig bizottságonként külön-külön szavazzunk. A Jogi és Ügyrendi Bizottság
esetében a nem képviselő tagokra teszek javaslatot – hiszen az elnök és a képviselő
tagok már megválasztásra kerültek –, ezt követően pedig először az elnök személyét
teszem fel szavazásra, majd pedig a tagokét.
A képviselő-testület – fenti szavazás figyelembevételével – egyhangú igen szavazattal
a következő határozatot hozza:
137/2010. (X. 18.) számú képviselő-testületi határozat
I. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 135/2010.(X. 18.) számú
határozatát módosítja, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét és tagjait az alábbiak
szerint választja meg:
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Elnök:
Tagok:
Külső tagok

Dr. Ledniczki István
Hódos Árpád
Kissné Molnár Ágnes
Kőrösi András
Dr. Horváth László
Bíró Gyula
Dr. Varga István

II. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bizottságok elnökét és
képviselő tagjait az alábbiak szerint választja meg:
Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
Elnök:
Majer István
Tagok:
Dr. Dénes Zsolt
Buna Péter
Hódos Árpád
Kőrösi András
Hosszú András
Külső tagok
Klenóczkiné Bereczk Márta
Savanyó Gizella
Laczkó Sándor
Humpok József
Varga László
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Oktatási és Közművelődési Bizottság:
Elnök:
Kis-Dörnyei László
Tagok:
Markhard József
Kissné Molnár Ágnes
Buna Péter
Dr. Ledniczki István
Kőrösi András
Külső tagok
Bene József
Kila Zoltán
Csordás Ferenc
Kiss Lajos
Illésné Bene Judit
Egészségügyi és Szociális Bizottság:
Elnök:
Dr. Dénes Zsolt
Tagok:
Hódos Árpád
Kissné Molnár Ágnes
Majer István
Dr. Ledniczki István
Hosszú András
Külső tagok
Jáki Zoltán
Philippné Kozári Emese
Szabó Gyula
Kozmáné Nagy Ildikó
Varga Zoltán
Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottság:
Elnök:
Hosszú András
Tagok:
Markhard József
Buna Péter
Kis-Dörnyei László
Külső tagok
Molnár Zsolt
Balogh Vilmos
Bácsics János

18002/2/2010.
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Dr. Sütő László polgármester
Most pedig a külső bizottsági tagok eskütételére kerül sor.
Kérem, hogy az „Én” szó után mindenki mondja a nevét, és azt követően az eskü
szövegét.
„Én, … esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra
jutott titkot megőrzöm; bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Marcali
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen
teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Megállapítom, hogy az esküt a bizottságok külső tagjai letették.

9.
A képviselő-testület következő ülése időpontjának és napirendjének
meghatározása
Előadó: Dr. Sütő László polgármester
Dr. Sütő László szóbeli előterjesztése
Tisztelt Képviselő-testület! Javasolom, hogy a következő ülésünket 2010. november
25-én 14 órakor tartsuk. Az ülésen fő napirendként tárgyaljuk meg az önkormányzat
2010. I-III. negyedévi gazdálkodását, a 2011. évi költségvetési koncepciót, a 2011. I.
félévi munkatervet, a 2011. évi belső ellenőrzési ütemtervet valamint az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatának módosítását, ezt követően pedig az egyéb
napirendeket.
Nagy valószínűséggel október 28-án soron kívüli testületi ülést kell tartani, mert
vannak olyan folyamatban lévő pályázatok, amelyekben döntést kell hozni.
Hozzászólás
Dr. Dénes Zsolt képviselő
Támogatom, hogy októberben tartsunk rendkívüli ülést. Javaslom napirendi pontként
erre az ülésre az önkormányzat gazdasági helyzetéről szóló jelentés megtárgyalását.
Szeretnénk átfogó képet alkotni a 30, 60 napon túl lejárt tartozásokról, az intézményen
belüli tartozásokról és az intézményeink tartozásairól.
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Dr. Ledniczki István képviselő
Szeretném, ha legalább elviekben megfogalmaznánk, hogy körülbelül mikor tartunk
testületi ülést. A gyakorlat eddig az volt, hogy minden hónap harmadik csütörtökére
esett a testületi ülés időpontja. Tudom, hogy ez személyes probléma, de az, hogy a
testületi ülés időpontja eltolódott a hónap utolsó csütörtökére, szinte lehetetlenné teszi
a testületi munkában való részvételemet.
Dr. Sütő László polgármester
Dr. Dénes Zsolt javaslatával egyetértek.
Szeretném, ha a testületi ülések időpontját közösen alakítanánk ki, hogy mindenki
számára elfogadható időben kerüljön megtartásra. A bizottságok esetében is tisztázni
kell az időpontokat, mert a külső tagok között is van olyan, aki nem tudja elfogadni a
munkája miatt az eddig kialakult gyakorlatot.
Kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal a következő határozatot hozza:
138/2010. (X. 18.) számú képviselő-testületi határozat
1.) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén úgy határozott,
hogy 2010. október 28-án soron kívüli ülést tart, amelyen fő napirendként az
Önkormányzat gazdasági helyzetéről szóló beszámoló kerül megtárgyalásra.
Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző (az ülés előkészítéséért)
Határidő: 2010. október 28.
2.) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a soron következő
testületi ülés időpontját 2010. november 25-én 14 órára tűzi ki. Az ülésen fő
napirendként az Önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodását, a 2011.
évi költségvetési koncepciót, a 2011. I. félévi munkatervet, a 2011. évi belső
ellenőrzési ütemtervet valamint az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatának módosítását tárgyalja meg.
Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző (az ülés előkészítéséért)
Határidő: 2010. november 25.
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10.

Felajánlás az iszapkárosultak javára

Előadó: Dr. Sütő László polgármester
Dr. Sütő László polgármester szóbeli előterjesztése
Mindenki értesült arról, hogy Devecser térségében milyen katasztrófa történt az
emberekkel. A képviselő-testületnek az a közös javaslata, hogy a Kulturális
Központban október 21-re szervezett segélykoncert bevételének összegét az
önkormányzat megduplázza, hozzájárulva ezzel az iszapkárosultak segítéséhez.
Aki egyetért, kérem, szavazzon.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal a következő határozatot hozza:
139/2010. (X. 18.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a
2010. október 21-én, a marcali Kulturális Központban az iszapkárosultak javára
megrendezésre kerülő segélykoncert bevételét Marcali Város Önkormányzata
megduplázza.
Felelős (a közlésért): dr. Sütő László polgármester
Határidő: azonnal

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

K.m.f.

Dr. Sütő László
Polgármester

Bödőné Dr. Molnár Irén
Jegyző

