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VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 

8700 Marcali, Rákóczi utca 11. 

Telefon: 85/501-001 

Telefax: 85/501-055 

E-mail: polghiv@marcali.hu  

Ügyiratszám: 9536/1/2016.  6. számú előterjesztés 

Ügyintéző: Németh Ildikó 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2016. november 24-i ülésére 

A Marcali Média Központ megszüntetéséről 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Marcali Média Központ létrehozásáról a Képviselő-testület a 34/2015. (II.26.) számú határozatával 

döntött.  

Az intézmény igazgatója a nyugdíjkorhatárt elérve nyugdíjba kíván vonulni. Nyugdíjba vonulását 

követően – tekintettel arra, hogy az intézmény feladatköre speciális – komoly problémába ütközik a 

jogszabályok által előírt képesítési feltételekkel, szakmai gyakorlattal rendelkező vezetőt találni. Ezért 

indokolt az intézmény működésének és a közfeladat ellátási módjának átgondolása. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 7/A. §-a kimondja, hogy 

költségvetési szerv akkor alapítható, ha a közfeladat alaptevékenységként való ellátása ekként 

biztosítható, a működéséhez szükséges feltételek adottak, az ellátandó feladat hatékonyan teljesíthető 

és a költségvetési szerv működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. 

Az Áht. 11. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési szervet meg kell szüntetni, ha az alapítás 7/A. 

§-ban meghatározott valamely feltétele tartósan nem áll fenn. 

 

A fentiekre tekintettel javaslom a Marcali Média Központ jogutód nélküli megszüntetését 2016. 

december 31. napjával a személyi feltételek hiánya miatt. 

 

 

Az Áht. II. fejezete meghatározza a költségvetési szervek megszüntetésének módját, formáját.  Az 

Áht. 11.§ (1) bekezdése alapján az alapító szerv jogosult a költségvetési szervet jogutóddal vagy 

jogutód nélkül megszüntetni. 

 

Az Áht. 11. § (5) bekezdése értelmében a költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése esetén a 

költségvetési szerv megszüntetés időpontjában fennálló magánjogi jogait és kötelezettségeit az alapító 

szerv gyakorolja és teljesíti. Az Áht. 11§ (6) bekezdés értelmében a jogutód nélkül megszüntetett 

költségvetési szerv nem magánjogi jogai és kötelezettségei a jövőre nézve megszűnnek azzal, hogy a 

megszűnés napján fennálló kötelezettségek teljesítéséért és követelések beszedéséért az alapító szerv 

felel. 

 

Az Áht. 11. § (7) bekezdés kimondja, hogy a költségvetési szerv megszüntetéséről a nem jogszabállyal 

alapított költségvetési szerv esetén megszüntető okiratban kell rendelkezni. A megszüntető okirat 

tartalmi elemeit az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban Korm. Rendelet) tartalmazza. A megszüntető okirat tervezetét az 

előterjesztés 1. számú mellékletében láthatják. 
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A Korm. Rendelet 14. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési szerv megszüntetését megelőzően az 

irányító szervnek gondoskodnia kell: 

 

a) a közfeladat jövőbeni ellátása módjának, szervezeti formájának meghatározásáról,  

b) az eszközök és a források leltározásáért, az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért, a 

vagyonátadás lebonyolításáért felelős személyek kijelöléséről, a feladatok határidőinek 

meghatározásáról, 

c) az ellátandó közfeladatokhoz tartozó hatósági engedélyeknek - a megszüntetendő költségvetési 

szerv kérelmére történő - visszavonásáról és annak előkészítéséről, hogy az új hatósági engedélyek a 

közfeladatokat a továbbiakban ellátó szervek részére kiadhatóak legyenek, 

e) a költségvetési szerv alkalmazásában álló személyekkel kapcsolatos munkáltatói intézkedések 

meghatározásáról, a határidők kijelöléséről, a közfeladatokat a továbbiakban ellátó szervek részéről 

történő továbbfoglalkoztatás lehetőségéről. 

 

 

A fentiekre tekintettel az alábbi intézkedéseket javaslom: 

 

a) Az intézmény által végzett feladatok úgy, mint televízió-műsor összeállítása, nyomtatott és 

elektronikus sajtótermék megjelentetése, digitális tartalomszolgáltatás, kulturális turizmus erősítése, 

városmarketing feladatok ellátása Marcali Város Önkormányzata feladatkörébe kerülne 2017. január 

1. napjával. A sajtótermék szerkesztésével egy szerkesztő bizottságot javaslok megbízni, amelyhez 

kérem a T. Képviselő-testületet, hogy ruházzanak fel a megbízási szerződések aláírására. 

 

A televízió-műsorok gyártását az önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján külső gazdasági 

társaság (Tavi Kft.) végezné. A feladatellátást érinti továbbá a Marcali Napló című nyomtatott 

sajtótermék terjesztése, ami a Magyar Posta Zrt. és Marcali Város Önkormányzata között kötött 

Partneri Szerződés keretein belül biztosítható.  

 

b) a Marcali Média Központ eszközeinek és a forrásainak leltározását, az éves költségvetési 

beszámoló elkészítését a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája végzi.  

 

c) A Marcali Média Központ jelenleg a Marcali Napló című nyomtatott sajtótermék kiadója. Az 

intézmény megszüntetése után a kiadói tevékenységet az alapító, azaz Marcali Város Önkormányzata 

látná el. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 2010. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Mttv.) 46. § (7) és (8) bekezdése alapján a nyilvántartásban szereplő kiadónak és 

alapítónak 15 napon belül be kell  jelentenie a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz, ha a 

nyilvántartásban szereplő adatai módosultak. A kiadó személyében történő változás esetén a  

nyilvántartásban  szereplő kiadónak  kell  kezdeményeznie a nyilvántartásban  szereplő  adatok  

módosítását  és bejelenteni  az  új  kiadót, azonban a módosítást az alapító is kezdeményezheti. 

 

e) A Marcali Média Központnál dolgozó Győri Szabolcs közalkalmazotti jogviszonya 2016. december 

31. napi hatállyal áthelyezés jogcímmel megszüntetésre kerülne. Marcali Város Önkormányzatánál 

közalkalmazotti kinevezésére 2017. január 1. napi hatállyal kerülne sor, fő feladata a városmarketing 

feladatok ellátása lenne. 

 

Mivel a Marcali Média Központ igazgatója 2016. december 1-jei nappal nyugdíjba vonul, ezért 

szükséges a feladatellátás biztosítása érdekében az intézmény közalkalmazottját, Győri Szabolcsot az 

igazgatói feladattal megbízni. Amennyiben a Képviselő-testület a Média Központ megszüntetéséről 

dönt, az igazgatói megbízás 2016. december 31-ig szólna. 

 

Mindezek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 
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Határozati javaslat 

 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Marcali Média Központ 

megszüntetése” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Marcali Média Központ intézmény jogutód nélküli megszüntetéséről 

dönt és elfogadja az előterjesztés 1. számú melléklete szerint a Marcali Média Központ, mint 

költségvetési intézmény megszüntető okiratát 2016. december 31. napján történő 

hatálybalépéssel. A költségvetési szerv vagyoni jogai és kötelezettségei tekintetében az alapító 

Marcali Város Önkormányzata a jogutód.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megszüntető okiratot Marcali Város 

Önkormányzata nevében írja alá.  

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a változásról a Magyar Államkincstár illetékes 

szervét tájékoztassa a megszüntetés nyilvántartásba vétele érdekében. 

Határidő: 2016. november 30. 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző 

 

3. A Képviselő-testület a Marcali Média Központ feladatainak önkormányzati átvételének 

érdekében felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat módosított szervezeti és működési 

szabályzata tervezetét készítse el és terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a Tavi Kft.-vel illetve a Magyar Posta Zrt-vel kötendő 

szerződések előkészítésére.  

Határidő: 2016. december 6. 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Marcali Média Központ eszközeinek és a 

forrásainak leltározását, a vagyonátadás lebonyolítását 2017. január 10. napjáig, éves 

költségvetési beszámolójának elkészítését a megszűnést követő 60. napig végezze el. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén címzetes főjegyző 

 

6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnál 

indítsa el a Marcali Napló című nyomtatott sajtótermék kiadója személyében bekövetkezett 

változás bejelentését, amelynek értelmében Marcali Város Önkormányzata válik a sajtótermék 

kiadójává. 

Határidő: 2017. január 2. 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

 

7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Győri Szabolcs közalkalmazott Marcali 

Város Önkormányzatához történő áthelyezéséről 2017. január 1. napi hatállyal gondoskodjon. 

Határidő: 2016. november 30. 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

 

8. A Képviselő-testület felruházza a polgármestert a Marcali Napló című sajtótermék 

szerkesztésére létrehozandó szerkesztői bizottság megbízási szerződéseinek aláírására. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 
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9. A Képviselő-testület Győri Szabolcsot a Marcali Média Központ igazgatói feladatával 2016. 

december 2. napjától 2016. december 31. napjáig megbízza. Igazgatói megbízása ideje alatt 

kötelezettségvállalásra kizárólag a Marcali Napló című sajtótermék kiadása és terjesztése 

vonatkozásában jogosult. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

 

 

Marcali, 2016. november 16. 

 

 

 

Dr. Sütő László s.k. 

polgármester 

 



 

Okirat száma: 9536/2/2016. 

Megszüntető okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a Marcali 
Média Központ megszüntető okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A megszűnő költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Marcali Média Központ 

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 8700 Marcali, Múzeum köz 5. 

1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 831268 

1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 15831268-2-14 

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei 

2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2016. december 31. 

 

2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv 

2.2.1. megnevezése: Marcali Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
 

2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: jogutód nélküli megszűnés 

 

2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: az Áht. 7/A. §-ban meghatározott feltételek 
tartósan nem állnak fenn, a működés személyi feltételek hiányában tartósan nem 
biztosítható. 

 

2.5. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja:  

A feladatot a jövőben Marcali Város Önkormányzata látja el. 

3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti 
rendelkezések 

3.1. A kötelezettségvállalás rendje 

3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: 
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Marcali Napló című nyomtatott sajtótermék kiadása és terjesztése vonatkozásában 
vállalhat kötelezettséget. 

 

3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2016. 
december 30. 

3.2. A költségvetési szerv fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei – ideértve a 
vagyonkezelői jogot is - további gyakorlója: Marcali Város Önkormányzata 

 

3.3. Jogutódlással összefüggő egyéb intézkedések: Az önkormányzathoz kerülő feladatok 
ellátására foglalkoztatott közalkalmazott áthelyezéssel átkerül Marcali Város 
Önkormányzatához. 

 

Kelt: Marcali, 2016. november 25. 

P.H. 

Dr. Sütő László 
polgármester  
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