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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 12-én tartandó ülésére a 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési  

Szabályzatának módosításáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése szerint  

„A költségvetési szerv szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját 

szervezeti és működési szabályzat állapítja meg. A szervezeti egységekre vonatkozó 

szabályokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában vagy a szervezeti 

egységek ügyrendjében, a gazdálkodás részletes rendjét belső szabályzatban kell 

meghatározni.” 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján a polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját 

hatáskörében irányítja a közös önkormányzati hivatalt, a 67. § (1) bekezdés d) pontja szerint 

pedig a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a 

hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint 

ügyfélfogadási rendjének meghatározására. 

 

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint költségvetési szerv 

Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az irányító szerv hagyja jóvá. 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hivatal SZMSZ-ét utoljára a  

2021. december 16-i ülésén módosította. 

 

A jelen esetben a rövid időn belüli módosítás oka, hogy a két önkormányzati intézmény - 

Marcali Művelődési Központ, Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont - 2022. január 1-i 

megszűntetését követően a hozzájuk kapcsolódó egyes rendelkezések kikerüljenek az 

SZMSZ-ből, illetve a Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. létrejöttével 

kapcsolatos egyes rendelkezések bekerüljenek az SZMSZ-be, továbbá a már nem szükséges 

kormányzati funkció törlésre kerüljön tekintettel arra, hogy a 2019-es helyhatósági 

választásokon Marcaliban nem került sor nemzetiségi önkormányzati választásra.  

 

Az SZMSZ tartalmazza a Hivatal költségvetési elszámolási számla számát, amely 

elnevezésében és számában is megváltozott, illetve további számlaszáma is van a Hivatalnak, 

ezek átvezetés szükséges. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, s annak megfelelően 

hagyja jóvá a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását. A javaslatnak megfelelő módosítást tartalmazó szabályzat a jelen előterjesztés 

mellékletét képezi, a változások pontos követhetősége okán konkrétan megjelölve az érintett 

rendelkezéseket. 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Közös Önkormányzati 

Hivatal 112/2021.(XII. 16.) számú határozatával elfogadott Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását az előterjesztéshez mellékelt formában 2022. január 12-i 

hatállyal jóváhagyja.  

 

Felelős: Dr. Sütő László 

polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Marcali, 2022. január 4. 

 

 

 

Dr. Sütő László 

polgármester 


