
Okirat száma: 2194/3/2015. 

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. 

 
 
 



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 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

2 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
3 047120 Piac üzemeltetése 
4 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
5 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
6 066010 Zöldterület-kezelés 
7 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
8 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 
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. 
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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 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A Marcali Városi Önkormányzat 
Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete szervezeti felépítését és működési 
rendjét a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. április 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2014. 11. 20. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 

Kelt: Marcali, 2015. február 26. 

P.H. 

 

Dr. Sütő László 
Marcali Város Önkormányzatának 

polgármestere 
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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERE 

8700 Marcali, Rákóczi utca 11. 
Telefon: 85/501-000 
Telefax: 85/501-055 

 
Ügyiratszám: 2194/1/2015.     10. számú előterjesztés 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartandó 
ülésére a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató 

Szervezete alapító okirata módosításáról 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2015. 
január 1. napjától hatályos 10. § (4a)-(4b) bekezdései szerint: 
 
(4a) „A gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai 

állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító szerv, az államháztartás 
önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy - az irányító szerv 
döntése alapján - az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv 
látja el. E rendelkezést nem kell alkalmazni az irányító szervre, az önkormányzati 
hivatalra, az alaptevékenységként költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak 
ellátására létrehozott költségvetési szervre és az olyan költségvetési szervre, 
amely törvény, kormányrendelet alapján vagy az állam nemzetközi 
kötelezettségére tekintettel gazdasági szervezettel rendelkezik.” 
 

(4b) „Az irányító szerv döntése alapján a (4a) bekezdést a 100 fő éves átlagos 
statisztikai állományi létszámot elérő költségvetési szervre is alkalmazni kell.” 

 
Az Áht. 111. § (27) bekezdése szerint a fentiekben leírtaknak a törzskönyvi 
nyilvántartásban szereplő költségvetési szerv legkésőbb 2015. április 1-jén kell, hogy 
megfeleljen. 
 
Az Áht. 8/A. § (2) bekezdés és 11. § (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés 
értelmében 2015. január 1-jétől az alapító, módosító és megszüntetõ okiratokat a 
Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok szerint kell 
elkészíteni. 
Ez a jogszabályi előírás az alapító szervekre és a kincstárra egyaránt azt a 
kötelezettséget rója, hogy csak ezen okirat minták szerint elkészített okiratok lesznek 
befogadhatóak a törzskönyvi nyilvántartásba. 

http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/torzskonyv_nyomtatvanyok/2
http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/torzskonyv_nyomtatvanyok/2
http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/torzskonyv_nyomtatvanyok/2
http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/torzskonyv_nyomtatvanyok/2
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Az Áht. 111. § (26) bekezdés értelmében 2015. január 1-jét követően a költségvetési 
szervek alapító okiratainak soron következő első módosításakor az okirat mintáknak 
megfelelően kell átszerkeszteni a költségvetési szerv korábbi alapító okiratát. 
 
Jelen alapító okirat módosítással a fenti rendelkezéseknek teszünk eleget, mely szerint 
a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 
esetében a gazdasági szervezet feladatait 2015. április 1-től a Marcali Közös 
Önkormányzati Hivatal látja el. 
Az alapító okiratból elhagyásra kerülnek azok a részek, amelyek a jövőben nem 
tartoznak az alapító okirat rendelkezési körébe, az egységes alapító okirat pedig 
megfeleltetésre kerül az előírt formanyomtatványnak. 
 
Fentiekre hivatkozva 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 az előterjesztés mellékletét 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 
2015. április 1-i hatálybalépéssel az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.  
 
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. 
 
Felelős: Dr. Sütő László 

polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
 
Marcali, 2015. február 17. 
 
 
 

Dr. Sütő László 
polgármester 

 



Okirat száma: 2194/2/2015. 

Módosító okirat 

A Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. november 20. napján 
kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a 
alapján – a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015.(II. 26.) számú 
határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

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: 

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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. 

 

 

3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1984. 01. 01. 
 

 

4. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 



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. 

 
 

5. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

2 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
3 047120 Piac üzemeltetése 
4 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
5 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
6 066010 Zöldterület-kezelés 
7 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
8 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Marcali Város Közigazgatási 
területe 
 
 

6. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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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 
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 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A Marcali Városi Önkormányzat 
Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete szervezeti felépítését és működési 
rendjét a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 
 
 

7. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. április 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2014. 11. 20. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 

 
 

8. Az alapító okirat 7-9. pontja elhagyásra kerül. 
 

9. Az alapító okirat Záradék része elhagyásra kerül. 
 

10. Az alapító okirat módosításának oka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 2015. január 1-től hatályos rendelkezéseinek 
megfelelően a gazdasági szervezet feladatait figyelemmel arra, hogy a 
költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri 
el Marcali Város Önkormányzata döntése alapján a Marcali Közös Önkormányzati 
Hivatal látja el, továbbá, hogy az alapító okiratot a Áht.-ben meghatározott 
formanyomtatványnak megfelelően módosítani kell. 
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Jelen módosító okiratot 2015. április 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Marcali, 2015. február 26. 

P.H. 

Dr. Sütő László 
Marcali Város Önkormányzatának 

polgármestere 
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