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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 28/2019. (XI. 22.) 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. § 

(1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.22.) önkormányzati 

rendelet 3. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A közigazgatási ügyek hivatalos pecsétje kör alakú, középen Magyarország címere van, a köríven 

pedig a következő felirat olvasható:) 

„e) Marcali Közös Önkormányzati Hivatal,” 

(2) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.22.) önkormányzati 

rendelet 3. § (5) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 

(A közigazgatási ügyek hivatalos pecsétje kör alakú, középen Magyarország címere van, a köríven 

pedig a következő felirat olvasható:) 

„f) Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzője.” 

2. § 

(1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.22.) önkormányzati 

rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait az alábbi intézmények (költségvetési szervek) 

útján látja el:] 

„c) településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, , a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb 

közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása), helyi környezet 

-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, a kistermelők, őstermelők számára - 

jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a 

hétvégi árusítás lehetőségét is, környezet-egészségügy (települési környezet tisztaságának 

biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás), étkeztetés: Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági 

Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete;” 

(2) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.22.) önkormányzati 

rendelet 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az Önkormányzat a kulturális szolgáltatás és az egészséges életmód feltételeinek biztosítását, 

valamint a szabadidő hasznos eltöltését célzó feladatait a Marcali Művelődési és Szabadidő Központ 

Nonprofit Kft. útján látja el.” 

3. § 
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Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.22.) önkormányzati 

rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A meghívót a napirendek anyagaival a képviselő-testület tagjainak és az Önkormányzati Hivatal 

belső szervezeti egységei vezetőinek a Marcali Döntéstámogató Rendszer felületére feltöltve, 

jelszóval védett módon kell eljuttatni. Erről az érintetteket elektronikus levélben értesíteni kell. 

A meghívottak számára a képviselő-testületi ülés anyagait elsősorban elektronikus formában az 

általuk megadott címre, ennek hiányában írásos formában, kézbesítő útján kell eljuttatni. A napirendi 

anyagokat a képviselő-testületi ülés előtt legalább 6 nappal kell az érintettek részére eljuttatni.” 

4. § 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.22.) önkormányzati 

rendelet 42. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A képviselő-testület az ülésről készült jegyzőkönyvben történő rögzítéssel, alakszerű határozat 

meghozatala nélkül dönt:) 

„b) döntést nem igénylő tájékoztató anyagokról, a határozati javaslat módosítására, kiegészítésére 

tett javaslat esetén.” 

5. § 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.22.) önkormányzati 

rendelet 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„47. § 

Az önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról - a módosítással egyidejűleg - a jegyző 

a központi jogszabályszerkesztési rendszer használatával gondoskodik.” 

6. § 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.22.) önkormányzati 

rendelet 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„54. § 

A jegyzőkönyv és a hangfelvétel elkészítéséről, kezeléséről, továbbá a hangfelvétel 

megsemmisítéséről a jegyző gondoskodik.” 

7. § 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.22.) önkormányzati 

rendelet 73. § (3) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság) 

„3. figyelemmel kíséri a Marcali Múzeum és a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár szakmai 

munkáját,” 

8. § 
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Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.22.) önkormányzati 

rendelet 74. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9) A bizottság tagjai, a polgármester, az alpolgármester, a képviselőcsoport vezetők, a jegyző és a 

hivatali szervezeti egységek vezetői részére a bizottsági ülések meghívóját és a napirendek anyagait 

a Marcali Döntéstámogató Rendszer felületére feltöltve, jelszóval védett módon kell eljuttatni. Erről 

az érintetteket elektronikus levélben értesíteni kell. A meghívottak számára a bizottsági 

előterjesztéseket választásuk szerint írásban kell kézbesíteni, vagy elektronikus elérhetőség esetén 

elektronikusan továbbítani.” 

9. § 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.22.) önkormányzati 

rendelet 91. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az Önkormányzati Hivatal az alábbi belső szervezeti egységekre tagozódik:) 

„d) Városüzemeltetési és Főépítészi Iroda,” 

10. § 

(1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.22.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.22.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

(3) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.22.) önkormányzati 

rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

11. § 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.22.) önkormányzati 

rendelet 

a) 14. § (2) bekezdésében a „kilenc” szövegrész helyébe a „hét” szöveg, 

b) 42. § (3) bekezdés a) pontjában az „előterjesztésben” szövegrész helyébe az „előterjesztésről” 

szöveg, 

c) 74. § (21) bekezdésében a „közbeszerzései” szövegrész helyébe a „közbeszerzési” szöveg, 

d) 88. § (2) bekezdésében a „hétfőn és szerdán” szövegrész helyébe a „kedden” szöveg, 

lép. 

12. § 

Hatályát veszti az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.22.) 

önkormányzati rendelet 

a) 10. § (1) bekezdés a) pontjában az „és étkeztetésről” szövegrész, 

b) 10. § (1) bekezdés d) pontja, 

c) 10. § (1) bekezdés f) pontja, 

d) 10. § (1) bekezdés h) pontjában a „nemzetiségi ügyek,” szövegrész, 

e) 16. § (1) bekezdés d) pontjában az „(a szóbeli előterjesztési mód indoklásával együtt)” 

szövegrész, 

f) 73. § (2) bekezdés 20. és 21. pontja, 

g) 82. § d) pontja, 
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h) 1. melléklet 1.2.5. és 1.2.6. pontja, 

i) 1. melléklet 1.6.6. pontja. 

13. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A 2. §, a 7. §, a 10. § (2) és (3) bekezdése és a 12. § a)–c), h) és i) pontja, a 2. melléklet és a 3. 

melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.  
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1. melléklet 

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.22.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklet 1.4.33. pontja helyébe a következő pont lép: 

„1.4.33. A külterületi ingatlanokon keletkező hulladék átadásának helyét - a Szolgáltató véleményét 

kikérve – megállapítja.” 

2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.22.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklet 1.4.44. pontja helyébe a következő pont lép: 

„1.4.44. Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati támogatás 

odaítéléséről.” 

3. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.22.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklet 1.4. pontja a következő 1.4.58. ponttal egészül ki: 

„1.4.58. A településkép védelme érdekében: 

a) tájékoztatást ad és szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekről, ennek 

keretében javaslatot tehet a településképi követelmények érvényesítésének módjára, 

b) településképi véleményezési eljárást folytat le a településkép védelméről szóló 14/2018. (IX.21.) 

önkormányzati rendelet 28. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt esetekben, 

c) településképi bejelentési eljárást folytat le a településkép védelméről szóló 14/2018. (IX.21.) 

önkormányzati rendelet 31. §-ban foglalt esetekben, 

d) településképi kötelezést adhat ki és bírságot szabhat ki,”  
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2. melléklet 

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.22.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklet 1.2.10. pontja helyébe a következő pont lép: 

„1.2.10. Jóváhagyja a Marcali Múzeum és a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár éves szakmai 

munkatervét, és éves szakmai beszámolóját.”  
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3. melléklet 

„2. melléklet 

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 

Az intézmény neve, székhelye 

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali, 

Templom utca 2. 

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár Marcali Park utca 2. 

Marcali Múzeum Marcali, Múzeum köz 2. 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Marcali, Rákóczi utca 11.”
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Végső előterjesztői indokolás 

  

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

 28/2019.(XI. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 

…/….. (.) önkormányzati rendeletéhez 

  

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

  

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 28/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 

tartalmazza a képviselő-testület és szervei működésének részletes szabályait. 

  

A jogi környezet változása és az ellátandó feladatok optimális megoldása időről időre (már 2020. 

évben is) szükségessé teszi az SZMSZ áttekintését, szükség esetén módosítását. 

  

A jelen esetben a két fő dolog indokolja a módosítást. Az egyik az, hogy a településkép-érvényesítési 

eszközök tekintetében a hatáskört központi jogszabály a polgármestertől a képviselő-testület 

hatáskörébe helyezte, megengedve azok polgármesteri hatáskörbe való átruházását. E hatáskör 

átruházásról a képviselő-testület a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 

módosításával döntést hozott. Ugyanakkor az SZMSZ tartalmazza az átruházott hatásköröket, 

amelyek közül értelemszerűen hiányoznak a településkép-érvényesítési eszközökre vonatkozó 

hatásköri rendelkezések. Ennek megfelelően szükséges a polgármesterre átruházott hatáskörök között 

megjeleníteni a településkép-érvényesítési eszközökre vonatkozó hatásköröket. 

  

A másik módosítási ok az, hogy Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 99/2021. 

(XI.25.). számú határozattal döntött a Marcali Művelődési Központ és a Marcali Városi Fürdő és 

Szabadidőközpont megszüntetéséről és arról, hogy a két önkormányzati intézmény feladatait a 

jövőben a Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. fogja ellátni. E szervezeti 

változás miatt szükséges a tárgykör szabályozását érintő rendelkezéseknek a képviselő-testületi 

döntéshez való igazítása, ezzel az egyes rendeletek összhangjának megteremtése és a valóságnak 

minden téren megfelelő szabályozás létrehozása. A szervezeti változás 2022. január 1-vel történik 

meg. 

  

Az SZMSZ áttekintésekor szinte mindig lehet találni a jog vagy az élet által esetlegesen már 

meghaladott rendelkezéseket, vagy előtérbe kerülhetnek célszerűbb megoldások, amelyeket szintén 

szükséges javítani, átvezetni. 

  

A rendeletet a kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni azzal, hogy a Nonprofit Kft. 

létrehozásával, illetve az érintett önkormányzati intézmények megszűnésével kapcsolatos 

rendelkezések 2022. január 1-jén lépjenek hatályba. 

  

 Marcali, 2021. december 7. 

   

                                                                                                  Dr. Sütő László 

                                                                                                   polgármester  


