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Egyeztető anyag 

 a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont Szervezeti és Működési Szabályzatainak 

módosításáról  

 

Tisztelt Képviselő-testületi Tag! 

Tisztelt Bizottsági Tag! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése szerint a 

költségvetési szerv feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját szervezeti és 

működési szabályzat állapítja meg. A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat a 

költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában vagy a szervezeti egységek 

ügyrendjében, a gazdálkodás részletes rendjét belső szabályzatban kell meghatározni. A 

szervezeti és működési szabályzat tartalmi követelményeit az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 13.§-a határozza meg. Az 

intézményi SZMSZ az alapító okiratban jóváhagyott tevékenységek végrehajtását szabályozza, 

rögzíti a működés formáját, a szervezeti felépítést.  

Az SZMSZ közzétételét illetően az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakat, illetve a fenntartó által 

helyben meghatározottakat kell alkalmazni. 

Az intézmény SZMSZ módosítását az aktualitások átvezetése, valamint a jogszabályi 

előírásoknak való megfelelés miatti pontosítások indokolják. 

A Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont szervezeti és működési szabályzatát Marcali 

Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú melléklete 1.2.5. 

pontja értelmében átruházott hatáskörben a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, 

Sport és Ifjúsági Bizottság, hagyja jóvá. 

 

Tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kormány által a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész 

területére kihirdetett veszélyhelyzetre a Képviselő testület – ezáltal a  bizottságok hatásköreit is 

- a polgármester gyakorolja.  

A polgármesteri döntést megelőzően kérem a Képviselőket, hogy amennyiben megjegyzésük 

vagy kérdésük van, szíveskedjenek azt legkésőbb számomra jelezni elektronikusan (emailben) 

2021. május 11. napján 10 óráig.  

 

 



Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Polgármestereként - a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében foglaltakra, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre 

tekintettel – a Képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása körében eljárva – a 

Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont módosított Szervezeti és működési Szabályzatát 

jóváhagyom. 

 

 

Marcali, 2021. május 10. 

 

 Dr. Sütő László s.k. 

 polgármester 


