JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án
tartandó nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Meghívottak:

Dr. Sütő László polgármester
Dr. Dénes Zsolt
Dr. Ledniczki István
Hódos Árpád
Kőrösi András
Kissné Molnár Ágnes
Markhard József
Kis-Dörnyei László
Hosszú András
Buna Péter Tamás
Majer István képviselő-testületi tagok
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Pápainé dr. Káplár Orsolya, mb. aljegyző, szervezési és
igazgatási irodavezető
Nagyné Gelencsér Éva, műszaki és városüzemeltetési irodavezető
Bereczk Balázs, kistérségi irodavezető
Zajcsuk Lajos, pénzügyi irodavezető
Szaka Zsolt a GAMESZ Szervezet vezetője
Kapos Volán Zrt. képviselője
Marcali Csarnok Kft. képviselője
Győri Melinda jegyzőkönyvvezető

Dr. Sütő László polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, mert a 11 fő képviselő-testületi tagból 11 fő jelen van.
Javasolom, hogy az 5. számú napirendet a mai napon ne tárgyalja a testület, tekintettel
arra, hogy az alapító okirat módosítással kapcsolatban a nemesvidi önkormányzat
megváltoztatta az álláspontját. Javaslom továbbá, hogy a Raklap és Tüzép Kft.-re
vonatkozó előterjesztés zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra.
A 10. számú előterjesztéssel kapcsolatban bizottsági ülésen felmerült, lehet, hogy
célszerűbb lenne a júliusi ülésen tárgyalni. Előreláthatólag július 28-án rendkívüli ülést
fogunk tartani. Az előterjesztésben az egészségügyi alapellátási körzetek átalakításáról
van szó és még zajlik az egyeztetés a megyei közgyűléssel. Kérem a Jogi és az
Egészségügyi Bizottság elnökeinek véleményét arról, hogy tárgyaljuk-e ma a napirendet.
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Dr. Dénes Zsolt, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
A hatályba lépés dátuma szeptember 1. napja, így tárgyalhatjuk júliusban is az
előterjesztést.
Dr. Ledniczki István, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
Egyetértek a javaslattal.
Dr. Sütő László, polgármester
Ebben az esetben javaslom, hogy a 10. számú előterjesztés tárgyalását is vegyük le a
napirendről.
A napirendekre vonatkozóan van-e további javaslat?
Kérem, szavazzunk, egyetért-e a napirendekre vonatkozó javaslattal a testület?
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a
napirendek megtárgyalására vonatkozó javaslatot.
Ezt követően a Képviselő-testület a következő napirendet tárgyalja:
1. Tájékoztató az önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről
2. Marcali Város Önkormányzata költségvetésének alakulása 2011. május 20-ig
3. Marcali Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 17/2011. (III. 9.)
számú rendeletének módosítása
4. Tájékoztató a középfokú intézményekben a 2011/2012-es tanévben indítható
osztályokról
5. A Marcali Város Óvodáiért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
6. A Zita Királyné Közalapítvány alapító okiratának és SzMSz-ének módosítása
7. A Szívbetegeinkért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
8. A Szivárvány Közalapítvány alapító okiratának módosítása
9. A Marcali menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés támogatása
10. A Központi Tornaterem üzemeltetési és bérleti szerződésének módosítása
11. Beszámoló az Állami Számvevőszék 2010. évi normatíva ellenőrzéséről
12. A Marcali Városi Rendőrkapitányságot segítő alap létrehozása
13. Marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
14. A Marcali Városi Önkormányzat által alapított közalapítványok kuratóriumi és
ellenőrző bizottsági tagságára vonatkozó személyi változások jóváhagyása
15. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről
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1. Tájékoztató az önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Hozzászólás
Dr. Ledniczki István, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
88/2011. (VI. 23.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati társulások
céljáról, helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.

2. Marcali Város Önkormányzata költségvetésének alakulása 2011. május 20-ig
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Az előterjesztés bemutatja, hogy a Polgármesteri Hivatal és az intézmények hogyan
hajtották végre azokat a döntéseket, amelyeket 2010. decemberét követően az
önkormányzat meghatározott számukra.
A 4. számú táblázatból látszik, hogy az egyes intézmények milyen mértékben tudtak
eleget tenni az elvárásoknak.
Összességében 40-42 % körüli a teljesítés. A város teljesítése 37,4 % a kiadásokat és a
bevételeket illetően. Elmondható, hogy az intézmények eleget tettek az elvárásoknak.
A szőcsényi szakiskolánál 50 % a teljesítés. Ez a béreknél és járulékoknál jelenik meg. Az
egyéb bevételeknél 100 %-os a teljesítés, tehát az első negyedévben teljesültek a
bevételek, ezek a személyi jellegű kiadásoknál is megjelennek, hiszen a vizsgáztatások
ebben az időszakban történtek.
Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál 48,3 %-os a teljesítés. Az intézmény egy
utófinanszírozott pályázaton nyert pénzt, ezért most 6 milliós többlettámogatást kellett
kapniuk, amelyet utólag fizet ki a pályázat kiírója.

3

10939/2/2011.

A Városi Televíziónál látható teljesítés az önkormányzat döntése miatt keletkezett. Több,
mint 4 millió forintba kerültek a végkielégítések és dologi kiadásokkal is számolni kellett.
A végkielégítések visszaigénylésére pályázatot nyújtottunk be.
Többletköltség van a Fürdő esetében is, a Tanúsz Kft.-vel való elszámolás miatt.
Az előterjesztéssel kapcsolatban két kérdés hangzott el, amelyekre dr. Sütő László,
polgármester az alábbi válaszokat adta:
A kérdések nem tartoznak szorosan a napirendhez. Ebből az előterjesztésből nem
tudom kiolvasni, hogy 261 millió forintos lejárt tartozásunk van, mert nem ez az
előterjesztés tartalmazza, hanem egy másik, tájékoztató jellegű bizottsági anyag. Van egy
90 milliós tétel, amelynek a fizetési határideje meghosszabbításra került, továbbá
megállapodást kötöttünk a nagy szállítókkal is. Amíg nem kényszerülünk rá, nem
kívánunk hitelt felvenni. Bízunk abban, hogy pozitív döntés születik az önhikis
pályázattal kapcsolatban.
A kormány, illetve a Belügyminisztérium döntését követően tudunk tárgyalni a
bankkal a hitel mértékéről, hiszen az állami támogatástól függ a hitelfelvétel összege. Az
ingatlanértékesítés esetében a vevői szándék továbbra is fennáll. Az opciós szerződés
augusztus közepéig érvényes.
Hozzászólás
Dr. Dénes Zsolt, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság 5 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadásra
javasolja.
Majer István, képviselő
Véleményem szerint az előterjesztés tárgyalásakor a gazdálkodásról is szólnunk kell.
Örvendetes, hogy az intézmények megmaradtak, ennek a felelőssége az
intézményvezetőké és a testületé, a gazdálkodás fő számait is együtt határoztuk meg.
Az előterjesztés alapján időarányosan teljesítettek az intézmények.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szállítói tartozásokat, nagyon komoly tételek is
szerepelnek köztük. Tragikus a GYÉK helyzete. Ha nem vállalkozóként végezné a
feladatot, akkor az önkormányzatnak ez kötelező feladata lenne. Ott tartunk, hogy a cég a
saját kárára, a teljesítőképességén túl étkezteti a marcali gyermekeket. Ezt elmondtam
már az előző ülésen is. Amennyiben támogatáshoz jut az önkormányzat pályázatból,
kérem, hogy legalább a helyi vállalkozókat fizesse ki.
Hódos Árpád, képviselő
A költségvetés tárgyalása nem volt egyszerű. Sok népszerűtlen intézkedést kellett
hoznunk ahhoz, hogy olyan költségvetés szülessen, amellyel a város tovább működhet.
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A kisvállalkozók még mindig nincsenek kifizetve, és ha ők tönkremennek, az a városnak
sem jó. Ezt nem engedhetjük meg. Kérem, hogy mindent kövessünk el annak érdekében,
hogy ezek a vállalkozók ki legyenek fizetve.
Dr. Ledniczki István, frakcióvezető
A 4. számú melléklet szerint az egyes intézményeknek sikerült elérni az önkormányzat
által meghatározott célt. A kérdés az, hogy mi lesz a kifizetetlen számlákkal. Lehet, hogy
a kórház kiadása 38 %, de hány milliónyi összeget nem fizetett ki? Úgy érzem, becsapjuk
magunkat, ha csak a 4. táblázatot nézzük. Ha mindig azt nézzük, hogy mennyit fizet ki
egy intézmény, és nem vesszük figyelembe, mennyivel tartozik, akkor év végére csodás
eredményeket tudunk felmutatni, de valójában tartozik az önkormányzat.
Úgy lenne helyes, ha a tényleges kifizetés mellett fel lenne tüntetve a tartozások összege
is. Meggyőződésem, hogy a közösen elfogadott döntést olyan áldozatok árán tudják az
intézmények végrehajtani, amelyek miatt felmerül a kérdés, hogy egyáltalán megéri-e.
Lehet, hogy minőségi romlás fog bekövetkezni. Ne ringassuk magunkat abba az illúzióba,
hogy az intézmények megtették, amit kértünk, mert szerintem nem tették meg.
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető
Lehet, hogy szűkre szabtuk a napirendi pontot. Már a költségvetés elfogadásakor
beszéltünk erről az áttekintésről. Pénzügyi szempontból a félévnek még nincs vége.
Mindenki érzi az eltelt időszak értékelésének fontosságát, de szükséges lenne látnunk a
jövőt is.
A költségvetés egyik része a normatív bevételekből áll. Ez teljesült és tartható. A
hitelfelvételre, az ingatlanértékesítésre és a konszolidációs alapból befolyó pénzre
alapoztuk ezen felül a költségvetést. Az intézményeknek erő felett kell küzdeniük, hogy a
költségvetést tartani tudják. Úgy gondolom, hogy ezért mindent megtettek.
Van egy jelentős tétel, ami a kintlévőségeket illeti. Bizottsági ülésen a 60 napon túli
tartozásokról kaptunk eddig tájékoztatót, a legutóbbi ülésen pedig a 30 napon túliakról
kaptunk kimutatást, így az adatok nehezen vethetők össze. Az viszont egyértelműen
megállapítható, hogy a tartozás összege nem csökkent.
Leszámítva a nagyobb cégeket és a velük egyeztetett átütemezést, nem javult a helyzet.
Azok a kisvállalkozók, akik saját pénzből valósítanak meg pályázati programokat, hiába
várják az önkormányzattól a pénzüket.
A márciusi testületi ülésen polgármester úr azt mondta, minden lehetőség adott, hogy a
kisebb szállítói tartozásait rendezze a város. Sajnos erre nem volt lehetőség, ahogy az az
adatokból is látszik.
Többször felhívtam a figyelmet, hogy ez nem megszorító csomag, hanem reorganizáció.
Tartalmában a reorganizáció többet jelent. A költségvetés tárgyalásánál kértem, hogy a
hivatal keresse meg az intézményeket, és keresse a lehetőségeket, amelyek által az
intézmények szolgáltatni tudnak. Akár a szőcsényi iskola kertészete, vagy a szakképző
varrodája is szolgáltathat. Ennek meg kellene teremteni a belső elszámolási módját. A
költségvetés módosításakor ezt tudnánk kompenzálni az intézményeknek, és motivációt
jelentene számukra.
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Véleményem szerint az intézmények mindent megtettek, hogy a képviselő-testület által
megszabott költségvetési igények érvényesüljenek. Szerettem volna a reorganizáció
megszorításon túli alternatíváit hangsúlyozni.
Markhard József, képviselő
Javaslom, hogy a július 28-i ülésre készüljön egy előterjesztés a költségvetés alakulásáról,
és amennyiben szükséges, módosíthatnánk a költségvetést. Véleményem szerint a
második félév teljesítése szempontjából fontos lenne egy ilyen tartalmú beszámoló
elkészítése.
Dr. Sütő László, polgármester összefoglalója
Úgy gondolom, hogy a hivatal és az intézmények számai jók, ami a működést és a
kiadásokat illeti. Az alapvető probléma a bevételi oldalon van. Kérdéses, hogy milyen
állami támogatásokhoz juthatunk, illetve – még ha bíztató jelek vannak is – milyen
ingatlanértékesítések történhetnek az idei évben.
A Gyék vezetőjével hétfőn fogunk tárgyalni a cég helyzetéről.
A tartozásállományban kevés kisvállalkozások aránya, az összege pedig folyamatosan
változik, nem meghatározó tétel. Amennyiben megfelelő támogatás érkezik, törekedni
fogunk arra, hogy a kisvállalkozások az elsők között kerüljenek kifizetésre.
Az intézmények kifizetetlen számlái is folyamatosan változnak. Ezeket a tartozásokat
akkor tudjuk felszámolni, ha az önkormányzat bevételei növekednek.
Eddig is törekedtünk arra, hogy az intézmények szolgáltatásokat nyújtsanak egymásnak.
Támogatom a költségvetés áttekintését. Amennyiben a bevételek miatt indokolt, a júliusi
testületi ülésre készülni fog egy ilyen jellegű előterjesztés, egyébként a szeptemberi ülésre
mindenképpen készülni fog.
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

89/2011. (VI. 23.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta, annak tartalmát elfogadja.
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3. Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 17/2011. (III. 9.) számú
rendeletének módosítása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A módosított indokolásban a DRV helyett már az E-on szerepel a Park sétány
rendbetétele kapcsán. Egyébként pedig azok a tételek szerepelnek az előterjesztésben,
amelyek változtak, így például a központi támogatások.
Hozzászólás
Dr. Dénes Zsolt, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztés elfogadását egyhangúlag javasolta.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal megalkotta az
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 17/2011. (III. 9.) sz. rendeletet módosító
26/2011. (VI. 24.) számú rendeletet.
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. Tájékoztató a középfokú intézményekben a a 2011/2012-es tanítási évben
indítható osztályokról
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A 9. évfolyam indításával kapcsolatban nem merült fel probléma. Megjegyzendő, hogy a
Marcali Szakképző Iskolában – a leendő telephelyen – szakközépiskolai osztály nem tud
indulni. A 11. évfolyam esetében három osztály indítását tartjuk indokoltnak.
Hozzászólás
Kis-Dörnyei László, az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
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A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
90/2011. (VI. 23.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában levő
középiskolákban a 2011/2012-es tanévben indítható osztályok számáról szóló
előterjesztést megtárgyalta, s engedélyezi, hogy kilencedik évfolyamon a következő
osztályok induljanak:
Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium – 2 osztály,
Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája – 6
osztály (1 szakközépiskola, 4 szakiskola és 1 előrehozott szakképzés).
Egyben a 11. évfolyamon indítható osztályok minimális létszámát 28 főben határozza
meg.
Felelős: középiskolai igazgatók
Határidő: értelem szerint

5. A Marcali Város Óvodáiért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A közalapítványok alapító okiratának módosításánál az Oktatási Bizottság ülésén
felmerült, hogy az alapító okiratok szövege a jogszabályi előírások tekintetében nem
egységes. Jegyző asszony elvégezte a szükséges összehasonlítást és minden
közalapítványnál megteszi azokat a kiegészítéseket, amelyek szükségesek.
Minden alapítványnál módosításra kerül az a rész, amely szerint az alapító okirat
közzététele a városi honlapon történik meg. Az önkormányzat által alapított
közalapítványok alapító okiratát elegendő a helyben szokásos módon közzétenni.
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző szóbeli kiegészítése
Javaslom az Ügyészség észrevétele alapján a következő kiegészítést: „A közalapítvány
közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.”.
Javaslom továbbá a 14. pontból törölni a Magyar Közlönyben történő megjelenítést.
A 10. pontban – amely a kuratórium működéséről szól – szerepel, hogy a kuratórium
határozatait az összlétszámhoz viszonyított többségi szavazással hozza. Javaslom, hogy
helyette egyszerű többséggel hozzon határozatot a kuratórium, szavazategyenlőség esetén
pedig az elnök szavazata döntsön. Ha öttagú a kuratórium, a határozatképességhez három
fő jelenléte szükséges. Ha az eredeti szöveg marad az alapító okiratban, az azt jelenti,
hogy mindhárom kuratóriumi tagnak azonos tartalmú döntést kell hoznia ahhoz, hogy a
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döntés érvényes legyen. Ezt indokolatlannak tartom és sok esetben nehezíti a
döntéshozatalt, ezért javaslom az egyszerű többség szerinti határozathozatalt.
A 17. pontban rögzített kiegészítés maradjon az alapító okirat szövegében. Eszerint a
Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A 18. pont kerülne törlésre, mert
ennek a megfogalmazása benne foglaltatik az előző pontban. Az eddigi megfogalmazás
alapján a közalapítvány eddigi működése során nem állított és nem támogatott
országgyűlési képviselőjelöltet, a jövőben sem fog jelöltet állítani vagy támogatni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egy kérdés hangzott el, amelyre dr. Sütő László,
polgármester az alábbi választ adta:
meg kell nevezni az alapító okiratban az okirat szerkesztőjét.
Hozzászólás
Kis-Dörnyei László, az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöke
Egy alapítványnál volt ügyészségi vizsgálat, akkor merült fel, hogy a többi alapító okirat
felülvizsgálata is szükséges lenne. Ezért megkértük a jegyző asszonyt, hogy ezt a
felülvizsgálatot végezze el. A bizottság valamennyi közalapítvány esetében támogatta az
előterjesztés elfogadását.
Dr. Ledniczki István, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság tárgyalta a közalapítványokkal kapcsolatos előterjesztéseket, de a jegyző
asszony által most elmondott kitételek még nem szerepeltek benne.
A kiküldött előterjesztések elfogadását támogatta a bizottság.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
91/2011. (VI. 23.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Város Óvodáiért
Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt az
előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert, hogy
gondoskodjon az alapító okirat módosításáról.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
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6. A Zita Királyné Közalapítvány alapító okiratának és SzMSz-ének módosítása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A kuratórium tagjai Kis-Dörnyei Lászlóval és Markhard Józseffel bővülnének, a
felügyelő bizottsági tagok pedig Bene József, Szaka Zsolt és Varga László lennének.
Kérem a testületet, először arra vonatkozóan szavazzunk, hogy személyes érintettség okán
ne legyen senki kizárva a szavazásból.
Kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a javaslatot, így a
döntéshozatalban minden képviselő részt vehet.
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző szóbeli kiegészítése
A cél figyelembe vételével javaslom az alábbi kiegészítést az alapító okirat szövegében:
„A közalapítvány közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.”.
Javaslom az egyszerű szótöbbséggel történő döntéshozatalt és a város honlapján történő
közzétételt.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
92/2011. (VI. 23.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zita Királyné Közalapítvány
alapító okiratának, valamint szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló
előterjesztést megtárgyalta, a módosított dokumentumokat az előterjesztéshez mellékelt
formában jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos
jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
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7. A Szívbetegeinkért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző szóbeli kiegészítése
A közalapítvány működésének törvényességét még nem vizsgálta az Ügyészség. Az
alapító okirat módosítása a kuratóriumi tagok létszámának csökkentése miatt került a
képviselő-testület elé.
Az előző napirendekből kiindulva az alapító megteheti, hogy módosítja a jogszabályi
változások miatt is az alapító okiratot.
Az alapító okirat ismételt áttekintését követően tapasztaltuk, hogy az alapító okirat
rendelkezik a felügyelő szervről, de a felügyelő szerv létrehozására, hatáskörére és
működésére vonatkozó szabályokat nem tartalmazza. Az előzőekben elfogadott alapító
okiratok alapján javaslom, hogy ezek a részek kerüljenek beépítésre az alapító okiratba.
Javaslom továbbá a 13. pontban a három tag és az elnök helyett csak a két tag szerepeljen,
a működőképesség megtartása érdekében, hiszen öt helyett három tagú lesz a kuratórium.
Az alábbi kiegészítés szükséges még az alapító okirat szövegében: „A közalapítvány
közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.”.
Javaslom, hogy a közzététel a város honlapján történjen, továbbá a 18. pont törlését,
tekintettel arra, hogy a 17. pontban szerepel, hogy a közalapítvány politikai tevékenységet
nem folytat.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
93/2011. (VI. 23.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szívbetegeinkért Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt az
előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert, hogy
gondoskodjon az alapító okirat módosításáról.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal

11

10939/2/2011.

8. A Szivárvány Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző szóbeli kiegészítése
A 14. f) és 17. f) pontokban javaslom az egyszerű többséggel történő határozathozatalt,
valamint a honlapon történő közzétételt.
Hozzászólás
Dr. Ledniczki István, frakcióvezető
A félreértések elkerülése végett elmondom, hogy ezek a közalapítványok a
jogszabályokban foglaltaknak megfelelő alapító okirattal rendelkeztek, a jelenlegi
módosítások a jogszabályváltozások követése miatt szükségesek.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:

94/2011. (VI. 23.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Közalapítvány
alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt az előterjesztéshez
mellékelt formában jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az
alapító okirat módosításáról.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal
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9. A Marcali menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés támogatása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Hozzászólás
Dr. Dénes Zsolt, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
95/2011. (VI. 23.) számú képviselő-testületi határozat
1.) Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KAPOS-VOLÁN Zrt.
marcali helyi autóbusz-közlekedés ellátásáról szóló 2010. évi beszámolóját
elfogadja.
2.) A Képviselő-testület a KAPOS-VOLÁN Zrt. részére a marcali helyi autóbuszközlekedés ellátása során képződött 2010. évi veszteségének kiegyenlítésére 1.122
ezer Ft összegű (veszteség-kiegyenlítést 1.035 ezer Ft + elvárt nyereségének
pótlására 87 ezer Ft) saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati
támogatást jóváhagy.
Felelős: Dr. Sütő László polgármester
Határidő: azonnal (a közlésért)

10. A Központi Tornaterem üzemeltetési és bérleti szerződésének módosítása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Egyrészt bérleti díjat kap az önkormányzat, másrészt pedig fizet az üzemeltetésért. Az
összegek mindkét esetben az infláció mértékével, 4,9 százalékkal módosulnának.
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Hozzászólás
Dr. Dénes Zsolt, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A szerződést minden évben áttekintjük és az inflációnak megfelelően módosítjuk. Ennek
költségvetési kihatása nincsen. A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Dr. Lecniczki István, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Dr. Sütő László, polgármester
Kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
96/2011. (VI. 23.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Marcali Csarnok
Szolgáltató Kft. és az Önkormányzat között kötött, a Központi Tornaterem „Üzemeltetési
és bérleti szerződés” módosításáról szóló előterjesztést. Az önkormányzat által fizetendő
terembérleti díjat 2011. január 1-től 3.700.000 Ft/hó, míg a Csarnok Kft. által fizetett
bérleti díjat 2011. január 1-től 176.800 Ft + ÁFA/hó összegben határozza meg.
A Képviselő-testület a szerződést az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja és
jóváhagyja. Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint

11. Beszámoló az Állami Számvevőszék 2010. évi normatíva ellenőrzéséről
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Az Állami Számvevőszéknek megküldtük az intézkedési tervet, amelyet a számvevőszék
elfogadott. Természetesen szükséges a testület általi megerősítés is. Az előterjesztésből
látszik, hogy minimális visszafizetési kötelezettség keletkezett.
Hozzászólás
Dr. Dénes Zsolt, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
A bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását.
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Dr. Sütő László, polgármester
Kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
97/2011. (VI. 23.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Marcali Város
Önkormányzatának normatíva elszámolásáról szóló májusban elkészített számvevői
jelentést. A jelentésben foglalt megállapítások alapján kötelezi a jegyzőt, hogy a
hiányosságok felszámolása érdekében készítsen intézkedési tervet. Azt terjessze a
képviselő-testület elé, illetve az előterjesztéstől számított 30 napon belül küldje meg az
Állami Számvevőszék kaposvári Számvevő Irodájának.
Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Határidő: 2011. július 23.

12. A Marcali Városi Rendőrkapitányságot segítő alap létrehozása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
Az előterjesztés tartalmazza, hogy az önkormányzat egy kétmillió forintos alapot hoz
létre. Felvetődhet a kérdés, hogy amikor pénz szűkében vagyunk, akkor miért hozunk
létre egy ilyen alapot. A rendőrkapitányságot eddig a cégek, magánszemélyek és
szervezetek egy alapítványon keresztül támogathatták. Az önkormányzat is tervezett
100.000 forintot, amelyet ennek az alapítványnak a számlájára be kívánt fizetni. A
belügyminiszter döntése értelmében a rendőrség nem fogadhat el senkitől támogatást,
csak az önkormányzatoktól. Kétmillió forintig a megyei rendőrkapitány dönti el, hogy
melyik kapitányság kapja, kétmillió forint felett pedig az országos rendőrfőkapitány
döntése szükséges. Tehát a városi önkormányzat továbbra is 100.000 forint támogatást
nyújt, de létrehoz egy alapot, ahova más is befizetheti a támogatást. Már érkezett is egy
külső befizetőtől 100.000 forint támogatás.
Az előterjesztéssel kapcsolatban egy kérdés hangzott el, amelyre dr. Sütő László az alábbi
választ adta:
Elképzelhető, hogy az volt a szabályozás lényege, hogy a rendőrkapitányságok
számára ne derüljön ki, hogy kitől érkezik a támogatás. Tudunk arról is, hogy egy
országos nagyvállalat kívánja jelentős összeggel támogatni a rendőrkapitányságokat.
Biztos, hogy a vállalat egy rendezvény keretében fogja megtenni ezt, de a
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rendőrkapitányságok valószínűleg nem fogják tudni, hogy melyik milyen összegben
részesül majd a támogatásból.
Hozzászólás
Dr. Dénes Zsolt, a Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében
Tulajdonképpen egy csaknem üres keretet hozunk létre és ezt lehet feltölteni. A bizottság
az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Hódos Árpád, képviselő
Lényegesnek tartom a rendőrkapitányság ilyen formában történő támogatását, mert így
még inkább elvárható tőlük, hogy a lakosság teljes megelégedésére végezzék majd a
munkájukat. Támogatom, hogy a helyi vállalkozók és a lakosság is fizessen be ebbe az
alapba.
Dr. Sütő László, polgármester
Amennyiben további hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
98/2011. (VI. 23.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta.
Egyetért a helyi Rendőrkapitányság támogatását ellátó alap létrehozásával, 2 millió Ft
összeggel, melynek a forrása átvett pénzösszeg, valamint a Bűnmegelőzésért
Közalapítvány költségvetésünkben tervezett támogatása.
Az Alap létrehozását a soron következő költségvetési rendeletmódosításban rögzíteni kell.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: értelem szerint

13. Marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző
Bödőné dr. Molnár Irén, jegyző szóbeli kiegészítése
A Jogi Bizottság ülésén elhangzottakhoz képest teszek módosító indítványt az
előterjesztéssel kapcsolatban. A kiküldött anyag szerint a lakások és helyiségek bérlete,
valamint az elidegenítése és az ezzel kapcsolatos feladatok a Műszaki Irodához tartoznak.
Ehhez képest bérlet a Szervezési Iroda feladata, és az elidegenítés tartozik a Műszaki
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Irodához. A hivatal struktúrájában a városfejlesztési és pályázati referensek száma 1 fő.
Az előterjesztésben tévesen 2 fő szerepel.
Hozzászólás
Dr. Ledniczki István, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
A módosítások többsége az előterjesztésben szerepelt. A bizottság egyhangúlag támogatja
az előterjesztés elfogadását.
A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
99/2011. (VI. 23.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt az
előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja.
Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén jegyző
Határidő: értelem szerint

14. A Marcali Városi Önkormányzat által alapított közalapítványok kuratóriumi és
ellenőrző bizottsági tagságára vonatkozó személyi változások jóváhagyása
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester szóbeli kiegészítése
A Mentők Közalapítványban történő személyi változások a júliusi ülésen kerülnek
megtárgyalásra, mert az egyeztetés jelenleg is zajlik. A Zita Királyné Közalapítványra
vonatkozó személyi változásokat pedig már elfogadta a testület az alapító okirat
módosításával együtt. Ezért csak a többi közalapítványra vonatkozó javaslatot
ismertetem.
A Kórházért Közalapítvány ellenőrző bizottságába delegálja a testület Kissné Molnár
Ágnest, a Fürdőért Közalapítvány ellenőrző Bizottságába Hódos Árpádot és Hosszú
Andrást, az Anyákért, Nőkért 2001. Közalapítvány ellenőrző bizottságába Philippné
Kozári Emesét és Illésné Bene Juditot. Az Erdészeti Szakoktatásért kuratóriumába
delegálja Fehér Attilát, az ellenőrző bizottságba ifj. Guricza Zoltánt, a Tulipán
Közalapítvány kuratóriumába Káplár Veronikát és Varga Zoltánt, az ellenőrző
bizottságba pedig Miklós Istvánt, Várfalviné Laczó Tímeát és Kőrösi Andrást.
Az érintettek a delegálást elfogadták.
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
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A képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
100/2011. (VI. 23.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
közalapítványok
tisztségviselőinek megválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta.
Az önkormányzat által alapított közalapítványok hiányzó kuratóriumi és ellenőrző
bizottsági tagjait az alábbiak szerint bízza meg.
Közalapítvány neve

Kuratórium

Ellenőrző bizottság

Kórházért

-

Fürdőért

-

Kissné Molnár Ágnes
Hódos Árpád
Hosszú András
Philippné
Kozári
Emese
Illésné Bene Judit

Anyákért-Nőkért 2001. Erdészeti
Szakoktatásért
Tulipán

Fehér Attila

ifj. Guricza Zoltán

Káplár Veronika
Varga Zoltán

Miklós István
Várfalviné
Tímea
Kőrösi András

Laczó

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a személyi változások
átvezetéséről közalapítványi alapító okiratokon.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: azonnal

15. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről
Előadó: dr. Sütő László, polgármester
Dr. Sütő László, polgármester
Tájékoztatást kívánok adni a dél-balatoni szennyvíz beruházás alakulásáról. Az eljárás
több irányban is zajlik, mivel decemberben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a
Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetvédelmi Államtitkársága úgy döntött, hogy a
projektet négy részre kell szétválasztani. Ennek egyik önálló eleme a marcali
szennyvíztisztítás és a horvátkúti szennyvízelvezetés megvalósítása. Ez a város
költségvetésében is szerepel, a pályázatot benyújtottuk. A társulás mégsem vált szét,
hiába jelentette be a kilépési szándékát Nagybajom, Siófok és Marcali. A kisebb községek
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nem kívánják megszavazni a nagyok kilépését, mert nem tudják, hogy ki fogja csinálni
helyettük a projektet. Tárgyalások folynak a DRV-vel arról, hogy milyen módon tudna
csatlakozni a projekthez. A legutóbbi tárgyalás során nem született megegyezés. A város
jó helyzetben van olyan szempontból, hogy a pályázatát benyújtotta és az bírálat alatt van,
de addig nem lesz döntés, amíg a régi projektet le nem zárjuk. Lehet, hogy ez akár az év
végéig is elhúzódik, de akkor az érintett városok egyoldalúan kiléphetnek és csak a
pénzügyi elszámolásról kell gondoskodni. Amennyiben a DRV engedélyt kap a nemzeti
vagyonkezelőtől, van rá esély, hogy békés úton lezárható legyen az ügy.
Majer István, képviselő
A megyei közgyűlés is tárgyalni fogja a nagybajomi szennyvízelvezetés ügyét. A
bizottsági döntések alapján a közgyűlés nagy valószínűséggel támogatni fogja a projektet.
Dr. Sütő László, polgármester
Kérem, szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal a két testületi ülés
között végzett tisztségviselői tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

K.m.f.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző
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