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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 

alapító okirata módosításáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete utolsó alkalommal 2020. októberében 

módosította a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratát. 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

5. § (1) bekezdés f) pontja a költségvetési szerv alapító okirata kötelező tartalmi elemeként 

írja elő a költségvetési szerv közfeladatát, alaptevékenységét, ezek kormányzati funkció 

szerinti megjelölését és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását. 

 

Amellett, hogy az ágazati besorolásra a főtevékenység államháztartási szakágazatának 

megjelölésére - szakágazatszámmal és megnevezéssel - az államháztartási szakágazati rendet 

kell használni, a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint „A költségvetési szerv 

közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit az 1. mellékletben foglalt kormányzati funkciókba - 

funkciószámmal és -megnevezéssel - be kell sorolni, és az alapító okiratában - a (2) 

bekezdésben meghatározott kivétellel - fel kell tüntetni.” 

E rendelkezésnek megfelelően az alapító okiratban a ténylegesen használt, illetve alkalmazott 

kormányzati funkciók szerepelhetnek. 

 

A jelenlegi alapító okirat módosítást az teszi szükségessé, hogy a „011140 Országos és helyi 

nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége” megjelölésű kormányzati funkció 

szerinti feladatot a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal a 2019-es önkormányzati 

választások óta nem látja el, mert nem került sor helyi nemzetiségi önkormányzati választásra, 

és ezért ezt a kormányzati funkciót az alapító okiratból törölni kell. 

Fentieknek megfelelően az alapító okirat 4.4. pontjában törlésre kerül az alábbi kormányzati 

funkció, 

 

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. § (3) bekezdése szerint „A 

költségvetési szerv alapító okiratának a költségvetési szerv átalakítását, megszüntetését nem 

eredményező módosítása a bejegyzés napjától alkalmazandó, kivéve ha törvény vagy 
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kormányrendelet más időpontot vagy az alapító okirat módosítása későbbi időpontot állapít 

meg.”  

E rendelkezésre tekintettel az Alapító okirat a bejegyzés napjától kezdődő hatállyal módosul. 

 

Az ismertetett változásra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Marcali 

Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratot módosító okiratát, illetve az egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratot fogadja el. 

 

A javaslatnak megfelelő, módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okirat, valamint a módosító okirat önálló dokumentumként az előterjesztés részét képezi. 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Közös Önkormányzati 

Hivatal alapító okiratot Módosító okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító okiratát az előterjesztéshez csatolt formában bejegyzés napjától kezdődő hatállyal 

elfogadja.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására, és felkéri, 

hogy az alapító okirat módosítása miatt szükséges intézkedéseknek a Magyar Államkincstár 

felé történő megtételéről gondoskodjon. 

 

Felelős: Dr. Sütő László 

polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Marcali, 2022. január 4. 

 

 

 

Dr. Sütő László 

polgármester 


