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1. számú előterjesztés 

 
ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

2015. JANUÁR 8-I SORON KÍVÜLI ÜLÉSÉRE 
A MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) előírásai szerint a 
kétezer fő alatti községek kötelesek közös önkormányzati hivatalt létrehozni más 
településsel/településekkel (85. § (1) bek.). 
  
A Mötv. 85. § (3) bekezdése szerint közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy 
megszűntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános 
önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodnak meg.  
A megállapodás az általános önkormányzati választásokat követő év január 1-jén lép hatályba. 
 
Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 90/2014.(XII.5.) számú képviselő-testületi 
határozatával úgy döntött, hogy 2015. január 1. napjával kiválik a Marcali Közös Önkormányzati 
Hivatalból és a 8716 Mesztegnyő, Szabadság tér 6. székhelyű Mesztegnyői Közös Önkormányzati 
Hivatalhoz kíván csatlakozni. 
Az érintett fogadó települések a csatlakozáshoz hozzájárultak. 
 
Ennek folytán szükségessé vált a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának, valamint a 
működésre vonatkozó megállapodás érintett települések általi módosítása, mely feladatonak a 
Képviselő-testület a 2014. december 10-i ülésén eleget tett. 
 
A képviselő-testületi határozatnak megfelelően a törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetés 
érdekében a Magyar Államkincstár felé megtettem a szükséges intézkedéseket. 
 
Beadott kérelmünkre hiánypótlási felhívás érkezett a következők szerint. 
 
Az alapító okiratban nem szereplhet a jogelőd, mivel 2013. január 1-jével a hivatalnak csak az 
elnevezése változott. 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 14.§  
(4) bekezdése szerint „Ha közfeladat ellátásának kötelezettsége a költségvetési szerv megszüntetése 
nélkül kerül más államháztartáson belüli vagy kívüli szervezethez, a (2) bekezdésben foglaltakat a 
módosító okiratra nézve is alkalmazni kell.” 
A 14.§ (2) bekezdés pedig a következőket mondja ki: „A megszüntetésről rendelkező jogszabályban, 
megszüntető okiratban rendelkezni kell a megszüntetés okáról, a megszűnő költségvetési szerv 
közfeladatának jövőbeni ellátásáról, és meg kell jelölni azt a naptári napot ameddig, vagy azt az 
időtartamot, amelyre vonatkozóan, és meghatározható azon kör, mérték, amelyre kiterjedően a 
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költségvetési szerv utoljára kötelezettséget vállalhat. A költségvetési szerv ezzel ellentétes 
kötelezettségvállalása semmis.” 
Ennek a rendelkezésenek megfeleően a meghatározott tartalmi elemekkel az alapító okiratot 
módosító okirat kiegészítésre kerül. 
 
Az egységes szerkezetű alapító okiratban hiányos az alapító okirat záradéka, mely kiegészítésre kerül. 
 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratában a 
Kelevíz Község kiválása, valamint a hiánypótlási felhívásban megfogalmazottak miatt szükséges 
módosítások átvezetését, a módosító okirat, valamint az egységes szerkezetű alapító okirat 
jóváhagyását.  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
I. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 
alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

1. Az alapító okirat 1. pontjában a telephely megjelölésből kikerül a 8714 Kelevíz,Vörösmarty u. 
45. szám alatti telephely, valamint törlésre kerül a  
„Jogelődje: MARCALI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA” 
szövegrész. 

2. Az alapító okirat 3. pontjában a közös hivatal feladatellátásából kikerül Kelevíz település 
vonatkozásában végzett feladat, továbbá az, hogy Kelevíz településen is közös hivatali 
kirendeltség működik. 

3. Az alapító okirat 4.pontjában kikerül a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi 
területéből Kelevíz.  

4. Az alapító okirat 5. pontjában az alapítói jogokat gyakorló irányító szerv neve, székhelye, 
alcím alatti felsorolásból kikerül Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 8714 
Kelevíz,Vörösmarty u. 45. szám megjelölés. 

 
II. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 
alapító okiratot Módosító okiratát, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
okiratot 2015. január 1-i hatályba lépéssel a határozathoz mellékelt formában jóváhagyja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására, és felkéri, hogy az alapító 
okirat módosítása miatt szükséges intézkedéseknek a Magyar Államkincstár felé történő 
megtételéről gondoskodjon. 
 
III. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 210/2014.(XII. 10.) számú képviselő-
testületi határozat I. és II. pontját hatályon kívül helyezi. 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő : Azonnal. 

 
Marcali, 2015. január 5.  
 

 
Dr. Sütő László  
  polgármester 


