
 
3 .sz. előterjesztés 

 
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

…../2015. (.....) 
 

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) 10. §-a a következő h) ponttal egészül ki: 

(Az Önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait az alábbi intézmények (költségvetési 
szervek) útján látja el:) 

”h) a tájékozódáshoz és a tájékoztatáshoz fűződő jog, és ezzel összefüggésben a 
demokratikus társadalmi nyilvánosság kialakulása és megerősítése, mint kiemelkedő 
alkotmányos érdek érvényesülésének elősegítése: Marcali Média Központ.” 

2. § 
 

A Rendelet 3.3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

3. § 
 
A Rendelet 3.4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 

4. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén 
 polgármester   jegyző 
 

Marcali Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
Tel.: 85/501-000 
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1. melléklet a …/2015.(..…)önkormányzati rendelethez 
 

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

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 
 

 
 

Intézmény neve, székhelye 
 

 Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki  
 Ellátó és Szolgáltató Szervezete 
 Marcali, Templom u. 2. 
  
 Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont  
 Marcali, Rózsa u. 2/a. 
  
 Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár 
 Marcali, Park u. 2. 
  
 Marcali Múzeum 
 Marcali, Múzeum köz 5. 
  
 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 
 Marcali, Rákóczi u. 11. 
  
 Marcali Városi Kulturális Központ 
 Marcali, Múzeum köz 5. 
  
 Marcali Média Központ 
 Marcali, Múzeum köz 5. 
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2. melléklet a …/2015.(..…)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 
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
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: 1021/5/2015.      3. 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. (....) 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 működésének részletes szabályait az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.  
E rendelet tartalmazza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait, valamint azt, 
hogy e feladatokat az önkormányzat mely intézményei útján látja el. 
A jelen módosítás egyik oka, hogy a közelmúltban alapított Marcali Média Központ és az 
általa ellátott feladat még nem szerepel az SZMSZ-ben. 
A módosítás másik oka, hogy az önkormányzat pályázati úton vissza nem térítendő 
felhalmozási célú támogatásokat nyert el egyes intézményei fejlesztésére, amelyekkel 
kapcsolatban a beszerzéseket és az elszámolást is az önkormányzat végzi. Ennek 
jogszerűségéhez szükséges, hogy a kapcsolódó kormányzati funkciók szerepeljenek az 
SZMSZ-ben. 
 
 

Részletes Indokolás 
 

1. §-hoz 

Az SZMSZ 10. §-a tartalmazza, hogy Marcali Város Önkormányzata a kötelező és önként 
vállalt feladatait mely intézmények (költségvetési szervek) útján látja el. A 2015. március 10. 
napjával alapított Marcali Média Központ és az általa ellátott feladat még nem szerepel a 
felsorolásban. 

2. §-hoz 
 

Az SZMSZ 3.3. melléklete tartalmazza az önkormányzat intézményeinek felsorolását. A 
Képviselő-testület 2015. március 10-i időponttal új költségvetési szervet alapított, a Marcali 
Média Központot, ezért annak felvétele indokolt a felsorolásba. A Marcali Városi Kulturális 
Központ már korábban a Múzeum köz 5. szám alá költözött, mint azt az alapító okirata is 
tartalmazza. Ennek megfelelően itt is indokolt a székhely helyes megjelölése. 
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3. §-hoz 

Az önkormányzat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 7. a) pontja alapján pályázati úton 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatást igényelt közművelődési intézmény műszaki 
technikai eszköz állományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének 
karbantartására, felújítására.  

A Marcali Városi Kulturális Központ vonatkozásában elnyert közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatás összege 560.000Ft. 

Az önkormányzat a Kvtv. 3. melléklet II. 7. b) pontja alapján pályázati úton felhalmozási célú 
költségvetési támogatást igényelt múzeumok szakmai támogatására. 
 
A Marcali Múzeum szakmai támogatására, a múzeum szerver rendszerének kialakítására és 
honlapjának fejlesztésére az önkormányzat 7.000.000Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesült. 
 
Mindkét támogatás esetén az önkormányzat volt a pályázó és az elnyert támogatási 
összegeknek az intézmények javára való felhasználásával kapcsolatos beszerzéseket is az 
önkormányzat bonyolítja és valósítja meg, továbbá a támogatási összeg felhasználásáról is az 
önkormányzat számol el. 
A támogatási összegek ilyen módon történő jogszerű felhasználásához és elszámolásához 
szükséges, hogy a feladatokhoz kapcsolódó kormányzati funkciók szerepeljenek az 
önkormányzat SZMSZ-ében. Az önkormányzat alaptevékenységét és a kormányzati funkciók 
felsorolását az SZMSZ 3.4. melléklete tartalmazza, amely most kiegészítésre kerül. 
 

4. §-hoz 
 

A rendeletet a kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni. 
 
 
 
Marcali, 2015. október 14. 
 
 
 
 

Bödőné dr. Molnár Irén 
 Jegyző 


	A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

