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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 15-én tartandó ülésére a 

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 

alapító okirata módosításáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete utolsó alkalommal 2020. júliusában 

módosította a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató 

Szervezete Alapító okiratát. 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

5. § (1) bekezdés f) pontja a költségvetési szerv alapító okirata kötelező tartalmi elemeként 

írja elő a költségvetési szerv közfeladatát, alaptevékenységét, ezek kormányzati funkció 

szerinti megjelölését és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását. 

Amellett, hogy az ágazati besorolásra a főtevékenység államháztartási szakágazatának 

megjelölésére - szakágazatszámmal és megnevezéssel - az államháztartási szakágazati rendet 

kell használni, a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint „A költségvetési szerv 

közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit az 1. mellékletben foglalt kormányzati funkciókba - 

funkciószámmal és -megnevezéssel - be kell sorolni, és az alapító okiratában - a (2) 

bekezdésben meghatározott kivétellel - fel kell tüntetni.” 

E rendelkezésnek megfelelően az alapító okiratban a ténylegesen használt, illetve alkalmazott 

kormányzati funkciók szerepelhetnek, illetve azoknak szerepelni kell. 

A jelenlegi alapító okirat módosítást az teszi szükségessé, hogy a „102023 Időskorúak tartós 

bentlakásos ellátása” és a „104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő 

ellátása” megjelölésű kormányzati funkció szerinti feladatot a Marcali Városi Önkormányzat 

Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete alapító okirata nem tartalmazza. 

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény2019. évi 

LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. mellékletének III. 4. b) pontja szerint a központi 

költségvetés kötött felhasználású támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az 

általuk fenntartott időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakását, 

valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményeiben - ide nem 

értve a helyettes szülői ellátást és a családok átmeneti otthonának külső férőhelyeit - az 

intézményvezető és a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az ehhez 

kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a 

feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez 

szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési bevételek figyelembevételével. 

A Kvtv. 2. mellékletének III. 3. pontja szerint a települési önkormányzatokat kötött 

felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott, és a szabályoknak megfelelően 
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működtetett bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz részben a szakmai dolgozók elismert 

szakmai létszámához kapcsolódó bértámogatásként, részben pedig a bölcsődei működéssel 

kapcsolatos üzemeltetés támogatására.  

Amennyiben az intézmény egyes – szakmai és nem szakmai - feladatait nem az intézményben 

foglalkoztatott dolgozók látják el, hanem jelen esetben a Marcali Városi Önkormányzat 

Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete dolgozói, úgy a feladatellátáshoz 

igazított arányosított összegben e személyek juttatásaira is igényelhető a támogatás. 

A támogatás jogszerű igényléséhez és elszámolásához szükséges, hogy a támogatott 

tevékenységek kormányzati funkciói a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki 

Ellátó és Szolgáltató Szervezete alapító okiratában is feltűntetésre kerüljenek, és ezért ezeket 

a kormányzati funkciókat az alapító okiratba fel kell venni. 

Fentieknek megfelelően az alapító okirat 4. alcím 4.4. pontja kiegészítésre kerül az alábbi 

kormányzati funkciókkal: 

 

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő 

ellátása 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. § (3) bekezdése szerint „A 

költségvetési szerv alapító okiratának a költségvetési szerv átalakítását, megszüntetését nem 

eredményező módosítása a bejegyzés napjától alkalmazandó, kivéve ha törvény vagy 

kormányrendelet más időpontot vagy az alapító okirat módosítása későbbi időpontot állapít 

meg.”  

E rendelkezésre tekintettel az Alapító okirat a bejegyzés napjától kezdődő hatállyal módosul. 

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

Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete alapító okiratot 

módosító okiratát, illetve az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot fogadja el. 

 

A javaslatnak megfelelő, módosításokat 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, 2020. október 6. 

 

Dr. Sütő László 

polgármester 



 

Okirat száma: 11905/5/2020. 

Módosító okirat 

 

A Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. augusztus 04. napján 
kiadott, 11905/3/2020. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2020.(X. 15.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat 4. alcíme 4.4. pontjában foglalt táblázat a következő 10-11. sorral 
egészül ki a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű 
megváltozásával. 

 

10 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

11 
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében 

történő ellátása 
 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
 
Kelt: Marcali, időbélyegző szerint. 

P.H. 

Dr. Sütő László 
Marcali Város Önkormányzatának 

polgármestere 



Okirat száma: 11905/6/2020. 

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 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

11 
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében 

történő ellátása 

12 
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, 

üzemeltetése 

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 



3 

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 
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