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Alapító okirat 

(egységes szerkezetbe foglalva) 

 

 

Marcali Város és Sávoly Község Önkormányzatainak Képviselő-testületei az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 

368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésben foglalt tartalmi 

követelményeknek megfelelően az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító 

okiratot adják ki: 

 

 

1. A költségvetési szerv 

Neve: MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
Székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Telephelye: 8732 Sávoly, Petőfi u.14. 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az 

önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- 

és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás 

közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában. 

 

3. Szakmai tevékenysége: 

 

Alaptevékenysége: 

A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a 

számára meghatározott feladatokat Marcali és Sávoly települések 

vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések 

önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és 

fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. 

Sávoly településen a közös hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, 

pénzügyi, adózási tevékenység végzésére. 

 

Államháztartási szakágazati besorolása: 

 

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
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016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

016030 Állampolgársági ügyek 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

044310 Építésügy igazgatása 

061010 Lakáspolitika igazgatása 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

082010 Kultúra igazgatása 

098020 Oktatás igazgatása 

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása” 

 

4. Illetékessége, működési köre: 

 

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal általános önkormányzati és 

államigazgatási illetékességi területe: Marcali város, továbbá Sávoly község 

közigazgatási területe.  

 

Irányító szerv neve, székhelye: 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

 

Alapítói jogokat gyakorló irányító szerv neve, székhelye: 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

8732 Sávoly, Petőfi u. 14.  

 

7. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően 

történik. 

A jegyzőt az érintett települések eltérő megállapodásának hiányában Marcali 

város polgármestere nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

(Mötv. 83. § c) pont) 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben 

köztisztviselői, melyekre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya lehet 

munkavállalói, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (pl. megbízási jogviszony) az 

irányadó. 

 

9. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 

A társult önkormányzatok a feladatellátás céljára a Marcali Közös 

Önkormányzati Hivatal használatába adják a tulajdonukat képező és ezen 

feladatukhoz szükséges, az ingatlan vagyon kateszterükben szereplő 
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ingatlanokat, valamint egyéb tárgyi eszköz és készletállományukat. A jövőben 

az elhelyezési épületek karbantartásával, felújításával és beruházásával 

kapcsolatos kiadásokat minden önkormányzat maga viseli. A beszerzett tárgyi 

eszköz és készletállomány nyilvántartásba vételéről az egyes önkormányzatok 

gondoskodnak, azokat a Marcali Közös Hivatal rendelkezésére bocsátják. 

 

10. Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: - 

 

 

 

Marcali, 2015. január 8. 
 

 

 

 

Bobek József István    Dr. Sütő László  

      polgármester           polgármester 

 

 

 

 

Záradék 

 

Jelen alapító okirat 2015. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Marcali Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. április 24. napján kelt, egységes szerkezetű alapító 

okirata hatályát veszti. 

Az alapító okiratot Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

…/2015. (I. 8.) számú határozattal, Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a …/2015.(I. 8.) számú határozattal hagyta jóvá. 

 

 

Marcali, 2015. január 8. 

 

 

 

 

Bödőné Dr. Molnár Irén  

 jegyző 


