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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.22.) 

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 28/2019.(XI.22.) önkormányzati 

rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
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1. melléklet 

„4. melléklet 

Marcali Város Önkormányzatának törzskönyvi nyilvántartásban szereplő feladatai 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Marcali Város Önkormányzata tekintetében a 

Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban feltüntetendő szakágazatot, és 

kormányzati funkciókat 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 

016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

045120 Út, autópálya építése 

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 

047120 Piac üzemeltetése 

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
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064010 Közvilágítás 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

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 

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása”
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Végső előterjesztői indokolás 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

 28/2019.(XI. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 

…/….. (.) önkormányzati rendeletéhez 

  

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 28/2019. (XI. 22.) 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 átfogó áttekintését, szükség esetén módosítását. 

Ezt az áttekintést a képviselő-testület a 2021. december 16-i ülésén meg is tette, azonban újabb 

módosítási igény merült fel a kormányzati funkciók körében. 

  

A jelen esetben a feladatellátás miatt a háziorvosi és a fogorvosi ügyeleti ellátás kormányzati 

funkcióit, valamint egyes kulturális, illetve művészeti jellegű kormányzati funkciókat szükséges 

felvenni az SZMSZ-be, ezzel a felmerülő kiadásoknál és támogatásoknál, a számviteli 

elszámolásoknál azok használatát lehetővé tenni. 

Ezek a kormányzati funkciók a következők: 

  

016040            Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása 

072112            Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072312            Fogorvosi ügyeleti ellátás 

082030            Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

  

Az SZMSZ tartalmaz olyan kormányzati funkciókat, amelyekre olyan feladatok pénzügyi 

elszámolásához volt szükség, amely feladatokat az önkormányzat már nem látja el, tehát ezekre a 

kormányzati funkciókra sincs már szükség, törölni kell azokat. 

Ezek a kormányzati funkciók a következők: 

  

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 

096030            Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 
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Az SZMSZ 4. melléklete tartalmazza Marcali Város Önkormányzata tekintetében a Magyar 

Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban feltüntetendő szakágazatot, illetőleg a 

kormányzati funkciókat. 

Fentieknek, illetve a feladatellátásnak megfelelően módosítani kell az SZMSZ 4. mellékletét a végzett 

tevékenységeknek megfelelően. 

  

A rendeletet a kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni. 

  

Marcali, 2022. január 4. 

  

  

  

                                                                                                          Dr. Sütő László 

polgármester 


