
 

14. sz. előterjesztés 

 
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. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

(Az államigazgatási ügyek hivatalos pecsétje kör alakú, középen a Magyarország címere van, 

a köríven pedig a következő felirat olvasható:) 

 

„b) Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzője” 

 

2. § 

 

A Rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A polgármester és a bizottságok az átruházott hatáskörükben hozott döntésekről a 

képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni kötelesek.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 10. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(Az Önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait az alábbi intézmények (költségvetési 

szervek) útján látja el:) 

 

„a) óvodai nevelésről és étkeztetésről való gondoskodás: a Marcali Kistérségi Társulás által 

fenntartott Marcali Óvodai Központ;” 
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4. § 

 

A Rendelet 20. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(Tanácskozási jog nélkül meg kell hívni valamennyi előterjesztés megküldésével) 

 

„e) a Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatala vezetőjét.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A zárt ülésről készített külön jegyzőkönyvbe és mellékleteibe a képviselő-testület tagjai, 

a nem képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, a jegyző, az aljegyző, a 

vonatkozó rész tekintetében az ülésen részt vett közös önkormányzati hivatali ügyintéző, az 

érintett és a szakértő tekinthet be.” 

 

6. § 

 

A Rendelet 60. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki. 

 

„(3a) A bizottság elnökének és elnökhelyettesének egyidejű akadályoztatása esetén az elnök 

feladatait az általa a képviselő-testület tagjai közül felkért bizottsági tag látja el. Felkérés 

hiányában az elnök feladatait a bizottsági ülésen jelenlévő polgármester vagy alpolgármester 

javaslata alapján egy a bizottság képviselő-testület tagjai közül választott bizottsági tag látja 

el.” 

 

7. § 

 

(1) A Rendelet 63. § (2) bekezdés b) pontja első francia bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

 „- véleményezi az önkormányzatnál és intézményeinél az éves költségvetési javaslatot és a 

zárszámadást,” 

 

(2) A Rendelet 63. § (2) bekezdés b) pontja tizenhetedik francia bekezdése helyébe a 

következő rendelkezéslép: 

 

„- véleményezi a városban működő közszolgáltatási tevékenységekkel (víz, szennyvíz, 

hulladékgyűjtés, temetőüzemeltetés stb.) kapcsolatos előterjesztéseket, javaslatot tesz a 

feladatellátás javítására irányuló szervezési, jogalkotási feladatok elvégzésére,” 

 

8. § 

 

A Rendelet 81. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk 

esetén - legfeljebb hat hónap időtartamra - a jegyzői feladatokat megfelelő iskolai végzettség 

esetén a jogi és közbeszerzési referens látja el.” 
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9. § 

 

A Rendelet 83. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki: 

 

(A Hivatal az alábbi belső szervezeti egységekre tagozódik:) 

 

„l) Jogi és közbeszerzési referens.” 

 

10. § 

 

A Rendelet 88. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(Az önkormányzat a következő társulásokban vesz részt:) 

 

„a) Marcali Kistérségi Többcélú Társulás” 

 

11. § 

 

(1) A Rendelet 1. melléklet 1.2. pont 1.2.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1.2.4. Eljár az Önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban a következők szerint: dönt az 

ajánlattételi felhívásról, az eljárás eredményességéről, illetve a nyertes ajánlattevő 

kiválasztásáról az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak szerint.” 

 

(2) A Rendelet 1. melléklet 1.2. pontja a következő 1.2.7. alponttal egészül ki: 

 

„1.2.7. Eljár az Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásaiban a 

következők szerint: dönt az eljárás eredményességéről, illetve a nyertes ajánlattevő 

kiválasztásáról az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatában foglaltak szerint.” 

 

(3) A Rendelet 1. melléklet 1.3. pont 1.3.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1.3.7. Jóváhagyja a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

valamint annak módosításait, meghatározza a könyvtár használati szabályzatát.” 

 

(4) A rendelet 1. melléklet 1.3. pontja a következő 1.3.9. alponttal egészül ki: 

 

„1.3.9. Jóváhagyja a Marcali Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint annak 

módosításait.” 

 

(5) A Rendelet 1. melléklete 1.6.8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1.6.8. Megtéríti a kötelező felvételt biztosító óvodába való utazás költségeit, továbbá szükség 

esetén gondoskodik kísérő személyről a gyermek részére, ha az óvoda a településen kívül 

található, és az óvodába való utaztatást nem biztosítja.” 
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12. § 

 

A Rendelet  

a) 15. § (2) bekezdés e) pontjában és a 77. § (2) bekezdésében a „munkabérét” szövegrész 

helyébe „illetményét” szöveg, 

b) 38. § (3) bekezdésében a „ „tartózkodás”-sal” szövegrész helyébe „ „tartózkodom”-mal” 

szöveg, 

c) 88. § (1) bekezdésében a „Marcali Többcélú Kistérségi Társulás” szövegrész helyébe a 

„Marcali Kistérségi Többcélú Társulás” szöveg, 

d) 99. § (2) bekezdésében az „ágazati és szakfeladat” szövegrész helyébe a „szakágazati és 

kormányzati funkció” szöveg, 

e) 1. melléklet 1.4. pont 1.4.2. alpontjában a „közoktatási” szövegrész helyébe a 

„köznevelési” szöveg 

lép. 

 

13. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet  

a) 8. § (2) bekezdés c) pontja. 

b) 63. § (2) bekezdés a) pontja negyedik francia bekezdése, 

c) 63. § (2) bekezdés b) pontja tizenkilencedik és huszadik francia bekezdése. 

 

14. § 

 

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

 

 

 

Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén 

 polgármester  címzetes főjegyző 
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Marcali Közös Önkormányzati Hivatal  

Címzetes Főjegyzője     Tel.: 85/501-000 

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

 

Ügyiratszám: 516/9/2016.      ... 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 időközben adódtak olyan 

változások, amelyek átvezetésére minden egyes alkalommal azonnal nem került sor. 

 

Ilyenek például egyes elnevezésbeli változások, amint az a közoktatás - köznevelés terén 

történt, vagy egyes feladatoknak az önkormányzatoktól való átadása, például az oktatást, a 

hegyközséget vagy a kéményseprő-ipari közszolgáltatást illetően, de ilyen a féléves, 

háromnegyedéves beszámolók kötelező készítésének megszűntetése, esetenként a téves 

szóhasználat korrigálása és egyes megfogalmazások pontosabbá tétele is. 

 

Ugyancsak átvezetést igényel a hivatali szervezeten belül történt változásokból adódóan a jogi 

és közbeszerzési referens nevesítése és a jegyző, aljegyző egyidejű akadályoztatása esetén 

történő helyettesítésről való rendelkezés.  

Ezeknek a felsorolt kisebb, de szükségszerű változásoknak az átvezetése történne meg az 

SZMSZ jelen módosításával.  

 

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

 

 

Marcali, 2016. december 7. 

 

 

 

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. 

Nincs. Nincs. Nincs.  Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: az időközben történt kisebb, de mégis jelentősséggel bíró változásokat, pontosításokat, az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI.29.) önkormányzati rendeletben (SZMSZ) meg kell jeleníteni, a központi 

jogszabályokkal való összhangot biztosítani kell. Az SZMSZ-nek a valós helyzetet kell tükröznie.  

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 időközben történt változásokat át kell vezetni az alapdokumentumban.  

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  

 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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