
 

             6. sz. előterjesztés 

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

/2018. (. .) 

 

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) 83. § (2) bekezdés i)-k) pontja helyébe a 

következő rendelkezések lépnek: 

 

(A Hivatal az alábbi belső szervezeti egységekre tagozódik:) 

 

„i) Városfejlesztési és pályázati referensek 

j) Pályázati pénzügyi-elszámolási referens 

k) Belső ellenőr” 

 

2. § 

 

A Rendelet 91. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„91. § 

 

(1) Az Önkormányzat – együttműködési megállapodás alapján – teljeskörűen biztosítja 

Marcali Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: 

RNÖ Testület) működéséhez szükséges tárgyi feltétteleket, amelynek során ingyenesen 

helyiséget biztosít a Közös Önkormányzati Hivatal épületében a testületi ülések 

megtartásához. Az Önkormányzat biztosítja továbbá a Marcali Városi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete üléseinek, döntéseinek előkészítése során a személyi és 

tárgyi feltételeket, amelynek keretében a Jegyző közreműködik a testületi meghívók, 

előterjesztések, levelezések összeállításában, a jegyzőkönyv vezetésében és elkészítésében, 

valamint az ülésről felvett dokumentumoknak az irányadó előírásoknak megfelelő 

megküldésében, postázásában, illetőleg az egyéb ügyviteli teendők ellátásában.  
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(2) A Jegyző részt vesz az RNÖ Testületének ülésein, amelynek során ellátja a törvényességi 

ellenőrzési feladatait.  

(3) Az Önkormányzat együttműködési megállapodás alapján a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat működéséhez ingyenesen irodahelyiséget biztosít. 

(4) Az Önkormányzat – együttműködési megállapodás alapján – a Közös Önkormányzati 

Hivatal Pénzügyi Irodája útján közreműködik a költségvetés, a beszámolók, illetőleg a 

zárszámadás határidőben történő elkészítésében. Az Önkormányzat a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási 

előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.” 

 

3. § 

 

(1) A Rendelet 1. melléklet 1.2. pont 1.2.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1.2.4. Eljár az Önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban a következők szerint: dönt az 

eljárás eredményességéről, illetve a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról az Önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak szerint.” 

 

(2) A Rendelet 1. melléklet 1.3. pont 1.3.10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1.3.10. Jóváhagyja a Marcali Művelődési Központ éves munkatervét, a Marcali Múzeum és 

a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár éves szakmai munkatervét, és éves szakmai 

beszámolóját.” 

 

(3) A Rendelet 1. melléklet 1.8. pont 1.8.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1.8.2. A kistérség által fenntartott intézmény útján biztosítja a gyermekvédelmi ellátások 

közül: a gyermekjóléti szolgáltatást, a bölcsődét.” 

 

(4) A Rendelet 1. melléklet 1.8. pont 1.8.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1.8.3. A kistérség által fenntartott intézmény útján ellátja az egészségügyi ellátások közül: 

védőnői szolgálatot.” 

 

(5) A Rendelet 1. melléklet 1.8. pontja a következő 1.8.6. alponttal egészül ki: 

 

„1.8.6. Külső szolgáltató bevonásával gondoskodik a háziorvosi ügyelet ellátásáról.” 

 

4. § 

 

A Rendelet 3.3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

5. § 

 

A Rendelet 10. § (e) pontjában és a 73. § f) pontjában a „Marcali Városi Kulturális Központ” 

szövegrész helyébe „Marcali Művelődési Központ” szöveg lép. 
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6. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet  

a) 1. melléklet 1.4. pont 1.4.4. alpontja, 

b) 1. melléklet 1.6. pont 1.6.14. - 1.6.18. alpontja, 

c) 1. melléklet 1.6. pont 1.6.56. alpontja. 

 

7. § 

 

Ez a rendelet a 2019. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

 

 

Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén 

 polgármester  címzetes főjegyző 
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1. melléklet a /2018. (. .) 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 2. 

  

 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 

 Marcali, Rákóczi u. 11. 

  

 Marcali Művelődési Központ 

 Marcali, Múzeum köz 2. 
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Marcali Város Önkormányzatának  

Polgármestere     Tel.: 85/501-000 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.  

 

Ügyiratszám: 8391/4/2018.      6. számú előterjesztés 

Ügyintéző: Dr. Steiner Györgyi 

 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

26/2013.(XI. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 

/2018. (..) önkormányzati rendeletének 

 

 

Á L T A L Á N O S  I N D O K O L Á S A  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

SZMSZ) tartalmazza a képviselő-testület és szervei működésének részletes szabályait. 

 

A jogi környezet változása és az ellátandó feladatok optimális megoldása időről időre 

szükségessé teszi az SZMSZ áttekintését, szükség esetén módosítását. 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény módosított rendelkezései szerint indokolt a Marcali Városi Kulturális 

Központ működési átalakítása, mely szerint a jövőben „művelődési központ” besorolást és 

ennek megfelelő elnevezést kap. Az SZMSZ törzsszövege több helyen is utal a művelődési 

intézményre, továbbá az SZMSZ 3.3. melléklete tartalmazza Marcali Város Önkormányzata 

intézményeinek felsorolását, melyek között értelemszerűen a művelődési intézmény új 

nevének kell szerepelnie, ezért át kell vezetni a névváltozást. 

 

A Marcali Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködést szabályozó 

szakasz idejét múlt rendelkezéseket tartalmaz, indokolt a pontosítása. 

 

A feladtok, illetve a feladatellátások változása okán módosítani szükséges az átruházott 

hatáskörök felsorolását az SZMSZ 1. mellékletében. 

 

A rendeletet 2019. január 1-jén javaslom hatályba léptetni. 

 

Marcali, 2018. december 11. 

 

 

   Dr. Sütő László 

  polgármester 



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, amelynek tükröznie kell a 

ténylegesen fennálló körülményeket, alkalmasnak kell 

lennie a központi jogszabályok előírásainak teljesítésére.  

Nincs. Nincs. Nincs.  Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a Képviselő-testület a központi jogszabályi rendelkezések változására figyelemmel megváltoztatja a 

Marcali Városi Kulturális Központ besorolását, és ennek megfelelően a nevét Marcali Művelődési Központ elnevezésre változtatja.  

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet (SZMSZ) törzsszövegében és a  

3.3. számú mellékletben is át kell vezetni a Marcali Művelődési Központ nevét.  

A Marcali Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködést szabályozó szakasz idejét múlt rendelkezéseket tartalmaz, indokolt a 

pontosítása. 

Az időközben történt változásokra figyelemmel az SZMSZ 1. mellékletében át kell vezetni az átruházott hatáskörökben beállt változásokat. 

 

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 az alapdokumentumban az intézményeket a tényleges nevükön kell szerepeltetni, az átruházott hatásköröknek pedig összhangban kell lenni a való 

helyzettel. 

A módosítás elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatja maga után.  

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  

 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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