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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 16-án 

tartandó ülésére a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont 

alapító okirata módosításáról 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete utolsó alkalommal 2015. februárban 

módosította a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont Alapító okiratát. 

 

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

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

írja elő a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendjét. 

 

A jelenleg hatályos alapító okirat 5. 1. pontja szerint a költségvetési szerv vezetőjének 

kinevezése határozatlan időre szól. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1)-(3) bekezdése a 

következőképpen rendelkezik:  

„23. § (1) A magasabb vezetői, illetve vezetői feladat ellátása magasabb vezető, illetve vezető 

beosztásra történő megbízással (a továbbiakban: megbízott vezető) történik. A magasabb 

vezetői, illetve vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott - a kinevezés szerinti 

munkaköre mellett - látja el a magasabb vezetői, illetve vezetői beosztásból eredő feladatait. 

A megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni. Magasabb vezető - a 90. §-ban foglalt 

kivétellel - csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. Nem lehet 

megbízott vezető a közalkalmazott a gyakornoki idő tartama alatt.   

(2) A munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató működése szempontjából 

meghatározó jelentőségű feladatot ellátó vezető magasabb vezetőnek minősül. A magasabb 

vezetői, valamint vezetői megbízások körét, továbbá a megbízás feltételeit a végrehajtási 

rendelet határozza meg. 

(3) A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 

évig terjedő határozott időre szól.” 

 

Azon költségvetési szervek esetén, amelyek rendelkeztek a 2015. január 1-jétől alkalmazandó 

formanyomtatvány szerinti egységes szerkezetű alapító okirattal, a soron következő 

változáskor kell átvezetniük a 2015. szeptemberében módosított formanyomtatványon 
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eszközölt változásokat. A jelen esetben ilyen változás, hogy a „Költségvetési szerv szervezeti 

felépítése és működése.” pont elhagyásra kerül. Feltüntetésre kerül a fenntartó. 

 

Fentieknek megfelelően - a kialakult gyakorlatra is figyelemmel - módosítani szükséges a 

vezető kinevezési rendjének meghatározását, kiegészül az alapító okirat a fenntartó 

megjelölésével, és törölni kell az 5.3. pontot. 

 

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 

kormányrendelet más időpontot vagy az alapító okirat módosítása későbbi időpontot állapít 

meg.”  

 

Fentiekre hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Marcali Városi Fürdő és 

Szabadidőközpont 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 Városi Fürdő és 

Szabadidőközpont alapító okiratot Módosító okiratát és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító okiratát az előterjesztéshez mellékelt formában 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, 2020. július 6. 

 

 

 

Dr. Sütő László 

polgármester 

 



 

Okirat száma: 11904/2/2020. 

Módosító okirat 

A Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont Marcali Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által 2015. február 26. napján kiadott, 2196/3/2015. számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Marcali 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020.(VII. 16.) számú határozatára 
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat 3. alcíme a következő 3.2. ponttal egészül ki: 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Marcali Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. 

 
2. Az alapító okirat 5. alcíme 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Marcali Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki határozott időre, 5 évre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közfürdők létesítésének és 
üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996.(X. 18.) NM rendelet alapján. 
A költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület menti fel, az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja. 

 

3. Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül. 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

 
 

Kelt: Marcali, időbélyegző szerint. 
 

P.H. 

 

Dr. Sütő László 
Marcali Város Önkormányzatának 

polgármestere 



Okirat száma: 11904/3/2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Marcali Városi 
Fürdő és Szabadidőközpont alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont 

1.1.2. rövidített neve: Marcali Fürdő 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8700 Marcali, Rózsa utca 2/A. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003. 03. 01. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Marcali Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, 
a szabadidő társadalmilag hasznos eltöltése feltételeinek megteremtése, a sport támogatása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
932900 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős 

tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Strandszolgáltatás, egyéb szórakoztatás, 
szabadidős tevékenység 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

2 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

3 
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 

támogatása 

4 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A költségvetési szerv fürdő,-és 
strandszolgáltatást nyújt helyi lakosok, belföldi és külföldi látogatók részére. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: 49 % 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Marcali Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki határozott időre, 5 évre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közfürdők létesítésének és 
üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996.(X. 18.) NM rendelet alapján. 
A költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület menti fel, az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

2 Munkaviszony 2012. évi I törvény a munka törvénykönyvéről 

3 
Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
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