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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
23/2011. (V. 20.) számú 

 
R E N D E L E T E  

 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2010. (XI. 26.) számú 

rendeletének módosításáról 
 
 

Marcali Város Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2010. 
(XI. 26.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosul: 
 
 

1. § 
 

A Rendelet 8. § (4) bekezdésének f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

[Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik:] 

„f) Marcali város közigazgatási területét érintően közérdekű események, információk médiaszolgáltatásáról,” 
 

2. § 
 

A Rendelet 9. § (5) bekezdésének d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

[A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:] 

„d) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, 
a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, az éven túli hitelfelvétel, a képviselő-testület 
által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és 
alapítványi forrás átvétele, és átadása;” 
 

3. § 
 
A Rendelet 48. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Ha az önkormányzati rendelet kihirdetett szövege eltér az önkormányzati rendelet aláírt szövegétől, a 
polgármester vagy a jegyző kezdeményezi az eltérés helyesbítését. Az önkormányzati rendelet a hatálybalépését 
megelőzően, de legkésőbb a kihirdetést követő tizedik munkanapon helyesbíthető. Az eltérés megállapítása 
esetén a helyesbítés megjelentetéséről a jegyző az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon 
gondoskodik.” 

 
4. § 

 
A Rendelet 62. §-a az alábbi j) ponttal egészül ki: 

[Az önkormányzati képviselő nem lehet:] 

„j) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének köztisztviselője”. 
 

5. § 
 
A Rendelet az alábbi 69/A §-al egészül ki: 

„69/A. § 
 
(1) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület, illetve a képviselő-testület bizottságának ülésén a magyar 
jelnyelvet, illetőleg az általa választott speciális kommunikációs rendszert használhatja. 
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(2) A magyar jelnyelv, valamint a választott speciális kommunikációs rendszer használatának valamennyi 
költségét az önkormányzat biztosítja.” 
 

6. § 
 
(1) A Rendelet 95. § (1) bekezdés az alábbi t) ponttal egészül ki: 

[A polgármester nem lehet] 

„t) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, alelnöke és köztisztviselője.” 

(2) A 95. § az alábbi (2a) és (3a) bekezdésekkel egészül ki: 

„(2a) Összeférhetetlenség miatt meg kell szüntetni annak a polgármesternek a megbízatását, 

a) akit a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltottak, 
b) akit bűntett miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, 
c) akinek az állammal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően - köztartozása áll 

fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési 
halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi, 

d) akinek kényszergyógykezelését a bíróság jogerősen elrendelte.” 

„(3a) A polgármester köteles az ellene indított büntetőeljárás során az első tárgyalás időpontjáról, illetve a 
bűnösséget megállapító jogerős ítéletről az idézés, illetve a jogerős ítélet kézhezvételétől számított három napon 
belül tájékoztatni a képviselő-testületet, a helyi választási bizottságot és a helyi önkormányzatok törvényességi 
ellenőrzéséért felelős szervet.” 
 

7. § 
 
(1) A Rendelet 17. § (3) bekezdésében, az 53. § (2) bekezdésének b) pontjában és (7) bekezdésében, a 61. § (2) 
bekezdés c) pontjában, valamint a 79. § (14) bekezdésében a „megyei közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe 
a „megyei kormányhivatal” szöveg lép. 

(2) A Rendelet 62. § b) pontjában a „megyei közigazgatási hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „helyi 
önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek a vezetője” szöveg, továbbá a 67. § (3) 
bekezdésében, a 95. § (1) bekezdésének i) pontjában, valamint a 95. § (7) bekezdésében a „közigazgatási 
hivatal” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv” szöveg lép. 

(3) A Rendelet 62. § i) pontjában, valamint a 95. § (1) bekezdésének s) pontjában a „körzeti műsorszolgáltató” 
szövegrész helyébe a „körzeti médiaszolgáltató” szöveg lép. 

(4) A Rendelet 95. § (4) bekezdésében a „száznál kevesebb” szövegrész helyébe a „száz, vagy a száznál 
kevesebb” szöveg lép. 

(5) A Rendelet 1. számú melléklet A pont V. 3.) pontjában az „egészségügyi alapellátásra” szövegrész helyébe az 
„egészségügyi, szociális és gyermekjóléti feladatellátásra” szöveg lép. 

 
8. § 

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 10/A § n) pontja, valamint a 97. § (1) 
bekezdésének „az új polgármester megválasztásával, valamint” szövegrésze. 
 
 
 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
polgármester jegyző 
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Ügyiratszám: 3347/2011.  
Ügyintéző: Győri Melinda 
 

 
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról  
szóló 20/2010. (XI. 26.) számú rendeletének módosításáról szóló 

23/2011. (V. 20.) számú rendeletének 
 

I N D O K O L Á S A  
 

 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utoljára a 2010. novemberében módosította az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

A Marcali Városi Televízió megszüntetése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. évi törvény és a 
helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény változásai miatt 
vált szükségessé a Szervezeti és Működési Szabályzat újabb módosítása. A kisebb jelentőségű, nem érdemi 
változások érintik a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörét, az önkormányzati rendelet helyesbítésének 
szabályait, a helyi képviselő és a polgármester összeférhetetlenségének szabályozását, a jelnyelv használatának 
engedélyezését és költségeinek viselését, valamint az egyes kormányzati szervek névváltozásának átvezetését. 
 
Marcali, 2011. május 10. 
 

Bödőné dr. Molnár Irén s.k. 
jegyző 


