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41/2012. (XII. 21.)  
 

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 20/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. § 
(1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Ötv. 1. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 8. §-a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

„(3a) Az önkormányzat a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátja továbbá a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatokat, valamint a törvényben és egyéb jogszabályban meghatározott további feladatokat.”  

 
2. § 

 
(1) A Rendelet 100. §-át megelőző alcím és az azt követő 100. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 

„IX. Rész 

A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
 

100.§ 
 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, 
Kelevíz Község Önkormányzatával, közös önkormányzati hivatalt hoz létre Marcali Közös Önkormányzati 
Hivatal elnevezéssel.” 
 

3. §  
 

(1) E rendelet 2013. január 1-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

(2) A Rendelet 2. §-ában a „Marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala” szövegrész helyébe „Marcali 
Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép, a 3. § (3) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatala” szövegrész 
helyébe „Marcali Közös Önkormányzati Hivatala” szöveg lép, a 3. § (5) bekezdésének c) pontjában a „Marcali 
Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala” szövegrész helyébe „Marcali Közös Önkormányzati Hivatal” 
szöveg lép, a 10/A. § o) pontjában, a 16. § (2) bekezdésében, a 19. § (3) bekezdésében, a 48. § (3) bekezdésében, 
az 54. § (1) bekezdésében, a 70. § (3) bekezdésében, a 72. § (1) bekezdés g) pontjában, a 78. § (1) bekezdésének 
e) pontjában, a 78. § (2) bekezdés a) pontjának harmadik felsorolásában, a 79. § (19) bekezdésének bevezető 
szövegében, 83. § (5) bekezdésében, a 96. § (2) bekezdésében, a 97. § (5) bekezdésében, a 98. § (3) bekezdés d) 
és i) pontjában, a 98. § (5) bekezdésében, a 101. § (1) bekezdésében, a 113. § (1) bekezdésében a „Polgármesteri 
Hivatal” szövegrész helyébe „Önkormányzati Hivatal” szöveg lép, valamint a Rendelet 3. függelékében a 
„Marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala” szövegrész helyébe „Marcali Közös Önkormányzat 
Hivatal” szöveg lép. 
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(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 3. § (5) bekezdés d) pontja, 8. § (2) és (3) 
bekezdése, továbbá a (4) bekezdésének a)-e), l) pontja, a 10/A. § b)-f) pontja.  

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet 3. függelékében (A Városi Önkormányzat intézményei) 
a „Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Marcali, Petőfi u.16.”, a 
„Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa-
Szőcsénypuszta, Ady u.8. Telephelye: Marcali, Hősök tere 3.”, az „Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Marcali, 
Petőfi u. 14.” és a „Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Marcali, Széchenyi u. 
60.” szövegrész törlésre kerül. 
 
 
 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
polgármester jegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 20/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
41/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének 

 
I N D O K O L Á S A  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
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.). Ugyanezen § előírja azt is, hogy a városi önkormányzat képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös 
önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település 
kezdeményezi (85. § (7) bekezdés). 

Miután 2013. januárjától Kelevíz község – amely Marcali várossal hatásos község – „polgármesteri hivatali” 
feladatait a Marcali Polgármesteri Hivatal látja el, ezért szükséges a Hivatal átnevezése az Önkormányzat 
SZMSZ-ében a Mötv. előírása szerint „Marcali Közös Önkormányzati Hivatallá” (84. § (5) bekezdés). 

Az Önkormányzat által ellátandó, helyi közügyekkel kapcsolatos feladatok felsorolását indokolt beemelni az 
Önkormányzat SZMSZ-ébe a 2013. január 1-én hatályba lépő Mötv. rendelkezései szerint – lásd Mötv. 13. § (1) 
bekezdése. Mivel azonban az újabb jogalkotásra vonatkozó technikai szabályok nem engedik az egyes törvényi 
rendelkezések megismétlését a helyi rendeletben, ezért az Mötv. által megjelölt önkormányzati feladatokat a 
törvény adott rendelkezésére történő hivatkozással iktatjuk be az SZMSZ-be. 

A hatályon kívül helyező rendelkezések az új közigazgatási és közoktatási (köznevelési) rendszerrel, valamint az 
új önkormányzati működési szabályokkal történő összhangot biztosítják. A Rendelet 8. § (2) és (3) bekezdésének 
hatályon kívül helyezésének indoka, hogy ezen bekezdések a 2013. január 1-vel hatályát vesztő 1990. évi LXV. 
számú önkormányzati törvényben meghatározott önkormányzati feladatokat sorolja fel. 

A rendeletmódosítás 2013. január 1-vel történő hatályba lépését tartom indokoltnak. 

Marcali, 2012. december 17. 
 

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
    jegyző 


