
 

 

 
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

../2016. (... ...) 

 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

26/2013. (XI.29.) önkormányzati  

rendelet módosításáról 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI.29.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.3. melléklete helyébe az 1. melléklet 

lép. 

 

2. § 

 

A Rendelet 3.4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 

3. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 10. § h) pontja. 

 

4. § 

 

Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

 

 

Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén 

 polgármester  címzetes főjegyző 

 

 

  

Marcali Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
Tel.: 85/501-000 

 



1. melléklet a ../2016. (… …) önkormányzati rendelethez 

 

3.3. melléklet a 26/2013. (XI.29) önkormányzati rendelethez 
 

 

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 

 

 

 

Intézmény neve, székhelye 

 

 Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki  

 Ellátó és Szolgáltató Szervezete 

 Marcali, Templom u. 2. 

  

 Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont  

 Marcali, Rózsa u. 2/a. 

  

 Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár 

 Marcali, Park u. 2. 

  

 Marcali Múzeum 

 Marcali, Múzeum köz 5. 

  

 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 

 Marcali, Rákóczi u. 11. 

  

 Marcali Városi Kulturális Központ 

 Marcali, Múzeum köz 5. 

 

  



2. melléklet a ../2016.(... ...) önkormányzati rendelethez 

 

 

3.4. melléklet a 26/2013.(XI. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Város Önkormányzata 

tekintetében a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban feltüntetendő 

szakágazatot, illetőleg kormányzati funkciókat – különös tekintettel az újabb államháztartási 

jogszabályok előírásaira – az alábbiakban határozza meg: 

 

Alaptevékenységi besorolás: 

 

Államháztartási szakágazat: 

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 

Kormányzati funkció: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

045120 Út, autópálya építése 

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

064010 Közvilágítás 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 

 



092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai 

elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és 

támogatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Marcali Közös Önkormányzati Hivatal  

Címzetes Főjegyzője     Tel.: 85/501-000 

 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.     Fax: 85/501-055 

 

Ügyiratszám: 516/../2016.      ….. számú előterjesztés 

Ügyintéző: Bödőné dr. Molnár Irén 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

26/2013.(XI. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 

../2016. (... ...) önkormányzati rendeletének 

 

Á L T A L Á N O S  I N D O K O L Á S A  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület működésének részletes szabályait az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

SZMSZ) határozza meg.  

Az SZMSZ jelenlegi módosítását az teszi szükségessé, hogy a Képviselő-testület 2016. 

december 31-i hatállyal megszűnteti egyik intézményét, a Média Központot, és a feladata 

ellátásáról más módon, közvetlenül az önkormányzat fog gondoskodni. 

Ennek megfelelően az SZMSZ-ből törölni kell a Média Központra vonatkozó hivatkozásokat, 

illetve az önkormányzat kormányzati funkcióit ki kell egészíteni az átveendő feladatellátásnak 

megfelelő kormányzati funkciókkal. 

Az SZMSZ 10. §-a tartalmazza, hogy az önkormányzat mely intézményei útján látja el 

kötelező és önként vállalt feladatait, továbbá az SZMSZ 3.3. melléklete tartalmazza Marcali 

Város Önkormányzata intézményeinek felsorolását, melyek közül a Média Központot 

értelemszerűen törölni kell. 

Az SZMSZ 3.4. melléklete tartalmazza Marcali Város Önkormányzata tekintetében a Magyar 

Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban feltüntetendő szakágazatot, illetőleg 

a kormányzati funkciókat, amelyeket pedig a feladatellátásnak megfelelően ki kell egészíteni. 

 

A rendeletet 2017. január 1-jén javaslom hatályba léptetni. 

 

 

Marcali, 2016. november 15. 

 

 

 

 

Bödőné dr. Molnár Irén 

 Címzetes Főjegyző 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

Rendelet-tervezet címe: 

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti és 

egészségi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló 

hatás: 

Egyéb  

hatás: 

A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet a 

mindenkori képviselő-testület és szervei működésének 

részletes szabályait tartalmazza, amelynek tükröznie kell a 

ténylegesen fennálló körülményeket, alkalmasnak kell 

lennie a központi jogszabályok előírásainak teljesítésére, 

tartalmaznia kell a törzskönyvi nyilvántartásban 

feltüntetendő kormányzati funkciókat.  

Többletköltség nem várható. Nincs. Nincs.  Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a Képviselő-testület 2016. december 31-vel megszűnteti a Média Központot. Az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI.29.) önkormányzati rendeletből (SZMSZ) ki kell vezetni a Média Központra való 

utalásokat, a 3.3. mellékletből törölni kell az intézményt. Az SZMSZ 3.4. melléklete tartalmazza az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásban 

feltüntetendő alaptevékenységek kormányzati funkcióinak felsorolását. Az átvett feladatellátásnak megfelelő kormányzati funkciókat fel kell 

tüntetni.  

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

A fentiek alapján az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé vált, 

mert az alapdokumentumban nem szerepeltethető a megszüntetetett intézmény, a szükséges kormányzati funkciókat viszont fel kell venni az SZMSZ-be. 

A módosítás elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatja maga után.  

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  

 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

A rendeletmódosítás hatályba lépésével 

egyidejűleg rendelkezésre állnak. 

 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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