
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

POLGÁRMESTERE 

8700 Marcali, Rákóczi utca 11. 

Telefon: 85/501-000 

Telefax: 85/501-055 

 

Ügyiratszám: 1858/6/2016.     11. számú előterjesztés 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó 

ülésére a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató 

Szervezete alapító okirata módosításáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület utolsó alkalommal a 2016. februári ülésén módosította a Marcali 

Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete (a továbbiakban: 

GAMESZ) alapító okiratát. 

Ekkor eleget tett a Képviselő-testület a központi jogszabályok által meghatározott átdolgozott 

formanyomtatványnak való megfeleltetésnek, valamint az aktuális kormányzati funkció-

változás feltüntetési kötelezettségének is. 

 

Ez alkalommal az teszi szükségessé az alapító okirat módosítását, hogy várhatóan 2016. július 

1-től az állam egységesen fogja ellátni az oktatási intézmények fenntartását és működtetését. 

Tekintettel arra, hogy a működtetés jelenleg még az önkormányzat feladata, a köznevelési 

intézmények és a gimnázium oktatással összefüggő működtetési feladatainak egy részét 

ténylegesen a GAMESZ állományába tartozó dolgozók látják el.  

A működtetési feladatok átvételével a feladatokat ellátó dolgozók is átkerülnek az 

állami fenntartású költségvetési szervek, intézmények állományába. 

Ehhez azonban az szükséges, hogy a feladatátvétel idején az érintett dolgozókat 

egyértelműen azonosíthatóan azon a kormányzati funkción tartsák nyilván, amely 

feladatok ellátása elkerül az önkormányzattól. 

 

Fentieknek megfelelően a GAMESZ alapító okiratába felvételre kerülnek az alábbi 

kormányzati funkciók: 

 

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok 

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok 
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092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak 

közismereti és szakmai elméleti oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 
 

Az ismertetett változásra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 

GAMESZ alapító okiratot módosító okiratát, illetve az egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratot fogadja el. 

 

A javaslatnak megfelelő módosítást tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okirat, valamint a módosító okirat önálló dokumentumként az előterjesztés részét 

képezi. 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Városi 

Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete alapító okiratot 

Módosító okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát az 

előterjesztéshez csatolt formában elfogadja.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására, és 

felkéri, hogy az alapító okirat módosítása miatt szükséges intézkedéseknek a Magyar 

Államkincstár felé történő megtételéről gondoskodjon. 

 

Felelős: Dr. Sütő László 

polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Marcali, 2016. május 24. 

 

 

Dr. Sütő László 

polgármester 



 

Okirat száma: 1858/7/2016. 

Módosító okirat 

 

A Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 16. napján 
kiadott, 2194/6/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2016.(V. 26.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat 4. alcíme 4.4. pontjában foglalt táblázat a következő 10-12. sorral 
egészül ki a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű 
megváltozásával: 
 

 

10 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok 

11 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok 

12 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti 

és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok 
 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
 
 
Kelt: Marcali, 2016. május 26. 

P.H. 

Dr. Sütő László 
Marcali Város Önkormányzatának 

polgármestere 



Okirat száma: 1858/8/2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Marcali Városi 
Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete alapító okiratát a 
következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és 
Szolgáltató Szervezete 

1.1.2. rövidített neve: Marcali GAMESZ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8700 Marcali, Templom utca 2. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1984. 01. 01. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Marcali Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak, 
közparkok és egyéb közterületek fenntartása); környezet-egészségügy (köztisztaság, 
települési környezet tisztaságának biztosítása); lakás-és helyiséggazdálkodás; 
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közterületek fenntartásához, a köztisztasághoz 
és a települési környezet tisztaságához, a vízgazdálkodáshoz, a lakásgazdálkodáshoz, a 
piac üzemeltetéshez és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódó 
közigazgatási szolgáltatások. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés 

2 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

3 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

4 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 

5 047120 Piac üzemeltetése 

6 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

7 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

8 066010 Zöldterület-kezelés 

9 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

10 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok 

11 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok 

12 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti 

és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok 

13 
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, 

üzemeltetése 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Marcali Város Közigazgatási 
területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Marcali Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki határozott időre, 5 évre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint e törvénynek a helyi 
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó költségvetési 
intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/1993.(V. 12.) Korm. rendelet alapján. A 
költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 

jogállásáról 

2 Munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

3 
Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. 02. 26. napján kelt 2194/3/2015. okiratszámú 
alapító okiratát visszavonom. 

Kelt: Marcali, 2015. április 16. 

P.H. 

Dr. Sütő László  
Marcali Város Önkormányzatának 

polgármestere 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Marcali 
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Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2016. május 26. 
napján kelt, a törzskönyvi bejegyzés napjától alkalmazandó 1858/7/2016. okiratszámú 
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
 

Kelt:  

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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