
 

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

.../2017. (… …) 

 

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 26/2013. (XI.29.) 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 26/2013.(XI.29.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet 1.3. pontja a következő 1.3.10. alponttal egészül ki: 

 

„1.3.10. Jóváhagyja a Marcali Városi Kulturális Központ, a Marcali Múzeum és a Berzsenyi Dániel 

Városi Könyvtár éves munkatervét.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 3.2. mellékletében a „Civil Kapcsolatok, Kultúra, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági 

Bizottság” szövegrész helyébe a „Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági 

Bizottság” szöveg lép. 

 

3. § 

 

A Rendelet 3.3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

4. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 97. §-a és az azt megelőző alcím címe. 

 

5. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén 

 polgármester  címzetes főjegyző 

 

Marcali Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
Tel.: 85/501-000 
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1. melléklet a …/2017.(… …) önkormányzati rendelethez 

 

3.3. melléklet a 26/2013. (XI.29) önkormányzati rendelethez 
 

 

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 

 

 

 

Intézmény neve, székhelye 

 

 Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki  

 Ellátó és Szolgáltató Szervezete 

 Marcali, Templom u. 2. 

  

 Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont  

 Marcali, Rózsa u. 2/a. 

  

 Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár 

 Marcali, Park u. 2. 

  

 Marcali Múzeum 

 Marcali, Múzeum köz 2. 

  

 Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 

 Marcali, Rákóczi u. 11. 

  

 Marcali Városi Kulturális Központ 

 Marcali, Múzeum köz 2. 
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Marcali Közös Önkormányzati Hivatal  

Címzetes Főjegyzője     Tel.: 85/501-000 

 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.     Fax: 85/501-055 

 

Ügyiratszám: 3220/4/2017.      ….. számú előterjesztés 

Ügyintéző: Bödőné dr. Molnár Irén 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

26/2013.(XI. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 

…/2017. (… …) önkormányzati rendeletének 

 

 

Á L T A L Á N O S  I N D O K O L Á S A  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) jelen 

módosításának legfőbb indoka, hogy az SZMSZ helyi népszavazásra vonatkozó rendelkezéseket csak 

akkor tartalmazhatna, ha a bevezető részben szerepelne a népszavazás kezdeményezéséről, az európai 

polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. 

törvényben (a továbbiakban: Nsztv.) meghatározott felhatalmazó rendelkezésre való utalás, 

mert a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése 

az SZMSZ tárgykörei között az Nsztv. szerinti rendeletalkotási tárgykört nem sorolja fel. 

Marcali Város Önkormányzata hatályos SZMSZ-ében szerepel, hogy a választópolgárok hány 

százaléka kezdeményezhet helyi népszavazást, ám a bevezető részben a származékos 

jogalkotásra való utalás nem szerepel, felvenni viszont csak új SZMSZ alkotásával lehetne, 

mert a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a rendelet 

bevezető része nem módosítható. 

A Somogy Megyei Kormányhivatal által is javasolt megoldás az, ha az SZMSZ-ből a 

népszavazásra vonatkozó rendelkezést egy az SZMSZ-t módosító rendelet megalkotásával 

hatályon kívül helyezi a képviselő-testület, az Nsztv. 92. §-ának felhatalmazása alapján pedig 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának 

meghatározásáról egy új, önálló rendeletet alkot. 

A további módosítások indoka egyrészt, hogy az SZMSZ 1. mellékletében a Civil Kapcsolatok, 

Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörei közül kimaradt a 

közművelődési és muzeális intézmények éves munkatervének elfogadása, másrészt kisebb 

pontosítások átvezetése is szükségessé vált. Így a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, 

Sport és Ifjúsági Bizottság elnevezése a 3.2. mellékletben pontatlan, továbbá a 3.3. mellékletben 

javítani szükséges az önkormányzati intézmények módosult címét a központi címregiszterről és a 

címkezelésről szóló 345/2014.(XII. 23.) Korm. rendeletre tekintettel. 

 
A rendeletet a kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni, összhangban a helyi 

népszavazásról alkotandó új önkormányzati rendelet hatálybalépésével. 

 

Marcali, 2017. szeptember 11. 

 

 

  Bödőné dr. Molnár Irén 

 Címzetes Főjegyző 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti és 

egészségi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló 

hatás: 

Egyéb  

hatás: 

A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet a 

mindenkori képviselő-testület és szervei működésének 

részletes szabályait tartalmazza, amelynek tükröznie kell a 

ténylegesen fennálló körülményeket, alkalmasnak kell 

lennie a központi jogszabályok előírásainak teljesítésére, 

ennek érdekében meg kell felelnie a rendeletekre 

vonatkozó jogszabályszerkesztési követelményeknek.  

 

Nincs. Nincs. Nincs.  Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: A fentiek alapján az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI.29.) 

önkormányzati rendelet módosítása azért vált szükségessé, hogy a helyi népszavazás szabályozása hatályon kívül helyezésével megfeleljen a 

jogszabályszerkesztési követelményeknek, kiegészítse a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizot tság hatáskörét, és kisebb 

javító-módosítások átvezetésre kerüljenek. 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

A módosítás elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatja maga után a jogszabályszerkesztési követelményeknek való 

megfelelés hiánya okán. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  

 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre állnak. 

 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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