
 

4. sz. előterjesztés 

 
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…../2015. (V. ...) 

 

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) 15. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) A képviselő-testület az alakuló ülését az Mötv. 43. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak 

szerint tartja meg.” 

2. § 

 

A Rendelet 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyveket a jegyző kezeli, melyeket évente 

be kell köttetni. A jegyzőkönyveket az Mötv. 52. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 

kell megküldeni a kormányhivatalnak.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 83. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A Hivatal az alábbi belső szervezeti egységekre tagozódik: 

  

a) Jegyző 

b) Igazgatási és Kistérségi Iroda 

c) Szervezési Iroda 

ca) Városi Rendészet, (rendészeti csoport) 

d) Műszaki és Városüzemeltetési Iroda 

e) Pénzügyi Iroda 

f) Városi Főépítész 
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g) Közművelődési, idegenforgalmi és turisztikai referens 

h) Személyügyi és sport referens 

i) Városfejlesztési és pályázati referens 

j) Kisvállalkozási, fejlesztési és pénzügyi pályázati referens 

k) Belső ellenőrzési csoport” 

 

4. § 

 

A Rendelet  

 

a) 63. § (2) bekezdés a) pontjában a „- javaslatot tesz a polgármester jutalmazására” 

szövegrész helyébe a „- véleményezi a polgármester részére járó juttatásról, 

támogatásról, a munkáltatói döntés alapján járó hűségjutalomról szóló 

előterjesztést,” szöveg lép. 

 

b) 96. § (2) és (4) bekezdésében a „Gazdasági” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési” 

szöveg lép. 

 

5. § 

 

A Rendelet 1. melléklete 

 

a) 1.4. pontjában az „Oktatási” szövegrész helyébe a „Köznevelési” szöveg, 

 

b) 1.6.4. alpontjában az „önkormányzati segélyt” szövegrész helyébe a „települési 

támogatást” szöveg, 

 

c) 1.6.50. alpontjában „az Oktatási és Közművelődési Bizottság” szövegrész helyébe „a 

Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság” szöveg  

lép. 

 

6. § 

 

A Rendelet 1. melléklete 1.6.58. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Elbírálja a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások és 

szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015.(II. 26.) önkormányzati rendeletében 

meghatározott települési lakhatási támogatás, méltányossági ápolási díj és települési 

támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez elnevezésű települési támogatások megállapítására 

irányuló kérelmeket.” 

 

7. § 

 

A Rendelet 3.4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

8. § 

 

(1) Hatályát veszti a Rendelet 77. § (2) bekezdésében „Az egyéb munkáltatói jogokat a Jogi 

és Ügyrendi Bizottság gyakorolja.” szövegrész. 
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(2) Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklete 

 

a) 1.1.2. alpontja, 

b) 1.5. pontja, 

c) 1.6.13. alpontja, 

d) 1.6.57. alpontja. 

 

9. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén 

 polgármester   jegyző 
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1. melléklet a …/2015.(V. …)önkormányzati rendelethez 

 

3.4. melléklet a 26/2013.(XI. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Város Önkormányzata 

tekintetében a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban feltüntetendő 

szakágazatot, illetőleg kormányzati funkciókat – különös tekintettel az újabb államháztartási 

jogszabályok előírásaira – az alábbiakban határozza meg: 

 

Alaptevékenységi besorolás: 

 

Államháztartási szakágazat: 

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 

Kormányzati funkció: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  

045120 Út, autópálya építése 

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

064010 Közvilágítás 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai 

elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
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096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és 

támogatása 
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Marcali Közös Önkormányzati Hivatal  

Jegyzője     Tel.: 85/501-000 

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

 

Ügyiratszám: 1021/3/2015.      …. 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 

…/2015. (V. ...) 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 utolsó alkalommal a 2015. január 22-én megtartott ülésén módosította az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.) önkormányzati 

rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ). Ez a módosítás helyi döntések átvezetéséről szólt. 

A 2014. november 20-i képviselő-testületi ülésen történő átfogóbb módosítást követően 

azonban az egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXI. 

törvény módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvényt (a továbbiakban: Mötv.), az egyes jogállási törvények módosításáról szóló 2014. évi 

LXXXV. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt (a 

továbbiakban: Kttv.), a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról 

szóló 2014. évi XCIX. törvény pedig a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvényt, amely törvényeknek egyes rendelkezései érintik az SZMSZ egyes 

rendelkezéseit is. Az Alaptörvény szerint az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem 

lehet ellentétes, ezért ezeknek megfelelően el kell végezni az SZMSZ módosítását. 

 

 

Részletes Indokolás 

 

1. §-hoz 

 

Az Mötv. 2014. november 26-ig hatályos 43. § (1) bekezdése szövege szerint az alakuló ülést 

a választástól számított 15 napon belül kellett megtartani. Az új szabályozás szerint az alakuló 

ülést a választás eredményének jogerőssé válását követő 15 napon belül kell megtartani. 

 

2. §-hoz 

 

A korábbi szabályozás szerint papír alapon kellett megküldeni a képviselő-testület ülésének 

jegyzőkönyvét a kormányhivatalnak. A most hatályos központi szabályozás szerint a 

jegyzőnek ezt elektronikusan, az e célra kifejlesztett informatikai rendszeren keresztül kell 

megtennie. 

 

http://uj.jogtar.hu/
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3. §-hoz 

 

A képviselő-testület a 33/2015.(II. 26.) számú határozatával elfogadta a Marcali Közös 

Önkormányzati Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely a szervezeti felépítést 

is tartalmazza. Az SZMSZ-ben a belső szervezeti egységek tagozódását ezzel összhangban 

kell megjeleníteni. 

 

4. §-hoz 

 

A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a főállású polgármester foglalkoztatási 

jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő, sajátos 

közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a 

munkáltatói jogokat. 

A Kttv. 225/J. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási 

jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos 

hatáskörét nem ruházhatja át. 

Az Mötv. a 42. § 17. pontja kimondja, hogy a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható 

át, amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. A jelen esetben ilyen 

a Kttv. 

Tehát a korábbi szabályozással ellentétben az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása nem 

ruházható át a Jogi és Ügyrendi Bizottságra, a polgármester foglalkoztatási jogviszonyához 

kapcsolódó minden intézkedés ezután kizárólag a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

 

A Képviselő-testület az alakuló ülésén módosította a bizottsági szerkezetet, és a bizottságok 

elnevezését. Az SZMSZ-ben néhány előfordulási helyen nem történt meg a bizottságok 

megváltozott nevének pontos átvezetése. 

 

5-6. §-hoz 

 

Szövegpontosításokat, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény módosításából eredő elnevezésbeli változtatásokat tartalmaz a módosítás. 

 

7. §-hoz 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló  

368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 167/B. § (2) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár 

az államháztartás információs rendszerének jogszabályban elrendelt módosulása miatt 

bekövetkező adatváltozások átvezetésére hivatalból indított eljárás keretében eseti csoportos 

adatmódosítást végzett Marcali Város Önkormányzata kormányzati funkció kódjai 

tekintetében, mert az alapító okiratok érvénytelen kormányzati funkció kódokat nem 

tartalmazhatnak. Jelen esetben az SZMSZ tartalmazza az alaptevékenység kormányzati 

funkció kódjait, ezért abban szükséges a kód változások átvezetése. 

Az óvodai és iskolai intézményi étkeztetés helyett a „Gyermekétkeztetés köznevelési 

intézményben” megnevezésű kormányzati funkciót kell felvenni, továbbá újként fel kell venni 

a „Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében” kormányzati 

funkciót. 

A nem használt munkahelyi étkeztetésre vonatkozó kormányzati funkció törlésre kerül. 
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8. §-hoz 

 

A 3. §-hoz adott indokolásnak megfelelően hatályon kívül kell helyezni a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság egyéb munkáltatói jogára vonatkozó, valamint a jogszabályváltozás következtében 

már nem szükséges rendelkezéseket. 

 

9. §-hoz 

 

A rendeletet a kihirdetést követő napon javasoljuk hatályba léptetni. 

 

 

Marcali, 2015. május 18. 

 

 

 

Bödőné dr. Molnár Irén 

 Jegyző 



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, 

azonban az Alaptörvény szerint az önkormányzati 

rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes, így 

időről időre el kell végezni a szükséges 

módosításokat.  

Nincs. Nincs. Nincs.  Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

legutóbbi módosításai nyomán az SZMSZ egyes rendelkezései nem felelnek meg a törvényi rendelkezéseknek, hasonlóan az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény azon rendelkezésének, hogy az alapító okirat, illetve az SZMSZ nem tartalmazhat 

érvénytelen kormányzati funkció kódokat. Ezen kívül szükséges a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti változásainak átvezetése és 

egyes további pontosítások elvégzése is.  

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 önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem ellentétes, és a valós helyzetet kell tükröznie. A módosítás elmaradása a törvényességi 

felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatja maga után.  

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  

 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 

 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 

 

http://uj.jogtar.hu/
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