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34/2012. (XI. 30.)  
 

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 20/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 

Marcali Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói 
hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Ötv. 1. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Testvérvárosi és egyéb nemzetközi, valamint hazai kapcsolatok és egyéb együttműködések keretében az 
Önkormányzat részéről kiküldött delegáció (küldöttség) összetételét és létszámát a Polgármester javaslatára a 
Képviselő-testület állapítja meg. A Polgármester a küldöttség összetételére és létszámára vonatkozó javaslatában 
ismerteti az utazás célját, jellegét, időtartamát és az egyéb lényeges körülményeket. A Polgármester a javaslata 
összeállítását megelőzően kikéri a küldöttségben résztvevő személyek véleményét részvételi szándékukról. 
Amennyiben a Képviselő-testület döntését követően a küldöttség bármely tagja a részvételét visszamondja, vagy 
a részvétele más okból nem lehetséges, a kiesett személy helyére a Polgármester jogosult újabb küldöttségi tagot 
megnevezni.” 
 

2. § 
 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
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I N D O K O L Á S A  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület részéről felmerült annak szükségessége, hogy a különböző testvérvárosi vagy egyéb 
kapcsolatok, együttműködés keretében történő küldöttségek, delegációk összetétele, létszáma előzetesen 
kerüljön a Képviselő-testület elé. 

A szabályt az SZMSZ I. részében, az általános rendelkezések között indokolt elhelyezni, a „Hazai és nemzetközi 
kapcsolatok” alcím rendelkezései alatt. 

A Testület döntését követő visszamondás vagy egyéb okból történő kiesés (pl. baleset, halál, betegség) esetét is 
indokolt szabályozni – ebben az esetben a Polgármester jogosult új küldöttségi tagot delegálni. 

Marcali, 2012. november 22. 
 
 

Dr. Sütő László s.k. 
      polgármester 


