Marcali Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Tel.: 85/501-000

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2010. (X. 18.) számú
RENDELETE
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007. (I. 19.) számú
rendeletének módosításáról
1. §
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007. (I. 19.) számú rendeletének (a
továbbiakban: Rendelet) 78.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat a megjelölt összetétellel (képviselő + nem képviselő tagok)
hozza létre:
„
a) Jogi és Ügyrendi Bizottság
Tagjainak száma:

4 + 3 fő = 7 fő

b) Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
Tagjainak száma:

6 + 5 fő = 11 fő

c) Oktatási és Közművelődési Bizottság
Tagjainak száma:

6 + 5 fő = 11 fő

d) Egészségügyi és Szociális Bizottság
Tagjainak száma:

6 + 5 fő = 11 fő

e) Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottság
Tagjainak száma:

4 + 3 fő = 7 fő

”
2. §
A Rendelet 80.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az egyes bizottságok főbb feladatai:
a) Jogi és Ügyrendi Bizottság
- vizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi ügyeit,
- gyakorolja a polgármester tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat,
- figyelemmel kíséri és ellenőrzi a hatósági ügyintézést, a polgármesteri hivatal és az érintett intézmények
működését,
- ellátja a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásával kapcsolatos feladatokat a képviselőtestület
által meghatározott időszakban,
- vizsgálja az SZMSZ hatályosulását, szükség esetén intézkedést kezdeményez,
- véleményezi a képviselő-testületi rendelettervezeteket,
- ellenőrzi a közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok intézését,
- véleményezi a hivatal munkájával, szervezetével kapcsolatos előterjesztéseket,
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- vizsgálja (ellenőrzi) és nyilvántartja a települési képviselők és a polgármester által benyújtott
vagyonnyilatkozatokat, tapasztalatairól a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet,
- figyelemmel kíséri az uniós jogszabályok magyarországi bevezetését és annak hatását az önkormányzat
működésére,
- javaslatot tesz a polgármester munkabérére, jutalmazására,
- véleményezi az alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó polgármesteri javaslatot,
- ellátja a képviselő-testület hatáskörébe tartozó titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.
b) Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
- véleményezi az önkormányzatnál és intézményeinél az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról
szóló féléves, éves tervezeteit,
- figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a
vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,
- vizsgálja a hitelfelvétel indokait és a gazdálkodási megalapozottságát, ellenőrizteti a pénzkezelési
szabályzat megtartását, a bizonylati rend és fegyelem érvényesülését,
- kezdeményezi - szükség esetén - önkormányzati biztos kirendelését,
- figyelemmel kíséri az előirányzat módosítási átruházott hatáskör gyakorlását.
- véleményezi a testület elé kerülő városfejlesztéssel, foglalkoztatással és ellátással kapcsolatos
előterjesztéseket,
- figyelemmel kíséri és ellenőrzi a költségvetésben meghatározott fejlesztési feladatok megvalósítását,
- javaslatokat dolgoz ki a lakossági ellátás és foglalkoztatás javítására,
- véleményezi a jelentősebb beruházási programokat és lakossági ellátást, foglalkoztatást érintő más döntési
tervezeteket,
- kezdeményezi - ha szükségesnek látja - a fejlesztési terv módosítását,
- véleményezi a rendezési tervet és annak módosításait,
- részt vesz a műemlékvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában,
- véleményezi a városképet meghatározó épületek építésére, átalakítására vonatkozó koncepciót és
figyelemmel kíséri annak végrehajtását,
- ellenőrzi az épített környezet védelmével kapcsolatos tevékenységet, beszámolót kérhet a tervekről és a
feladatok végrehajtásáról,
- véleményezi a testület elé kerülő természeti környezetvédelemmel kapcsolatos előterjesztéseket, valamint
a környezetvédelemmel kapcsolatos terveket,
- kezdeményezi a környezetvédelmi terv módosítását,
- részt vesz a műemlékvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában,
- véleményezi a városképet meghatározó épületek építésére, átalakítására vonatkozó koncepciót és
figyelemmel kíséri végrehajtását,
- ellenőrzi a természeti környezet védelmével kapcsolatos tevékenységet,
- véleményezi a közterületek rendjével, tisztaságával, parkosításával kapcsolatos előterjesztéseket,
beszámolót kérhet a tervekről és a feladatok végrehajtásáról,
- véleményezi a városban működő közszolgáltatási tevékenységekkel (tömegközlekedés, víz, szennyvíz,
kéményseprő, hulladékgyűjtés, temetőüzemeltetés stb.) kapcsolatos előterjesztéseket, javaslatot tesz a
feladatellátás javítására irányuló szervezési, jogalkotási feladatok elvégzésére
- véleményezi a GAMESZ zöldterületek gondozásával, tisztántartásával, a parkok és műtárgyaik
karbantartásával kapcsolatos előterjesztéseit,
- véleményezi a GAMESZ szervezet által elvégzendő parkgondozás, virágosítás, fásítás terveit.
c) Oktatási és Közművelődési Bizottság
- véleményezi a testület elé kerülő művelődési és oktatási témájú előterjesztéseket,
- figyelemmel kíséri az oktatási, közművelődési intézmények munkáját,
- segíti a helyi oktatási és kulturális koncepció kialakítását és megvalósítását,
- vizsgálja az intézmények működési feltételeinek biztosítását,
- ellenőrzi a közművelődési tervben meghatározott feladatok megvalósítását,
- véleményezi az intézményhálózat fejlesztési, felújítási terveit.
d) Egészségügyi és Szociális Bizottság
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- véleményezi a testület elé kerülő egészségügyi és szociális témájú előterjesztéseket,
- figyelemmel kíséri az egészségügyi és szociális intézmények munkáját,
- véleményezi az egészségügyi és szociális intézményhálózat fejlesztésre vonatkozó terveket,
- segíti az egészségnevelési feladatok végrehajtását,
- vizsgálja az időskorúakról történő gondoskodásra vonatkozó feladatok ellátását,
- javaslatokat dolgoz ki az egészségügyi és szociális ellátás javítására, korszerűsítésére,
- véleményezi az egészségügyi szolgáltatás ellátásának 3 hetet meghaladó szüneteltetése iránti kérelmet.
e) Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottság
- véleményezi a testület elé kerülő ifjúságpolitikai és sporttémájú előterjesztéseket,
- figyelemmel kíséri a város sportéletét,
- segíti a helyi ifjúságpolitikai és sportkoncepció kialakítását és megvalósítását,
- vizsgálja a sportlétesítmények működési feltételeinek biztosítását,
- véleményezi a sportlétesítmények fejlesztési- és felújítási terveit,
- közreműködik az ifjúságpolitikai feladatok meghatározásában és segíti annak megvalósítását,
- felügyeli az idegenforgalmi, és turisztikai fejlesztési koncepció végrehajtását, valamint véleményezi a
kapcsolódó előterjesztéseket.
”
3. §
A Rendelet 1. számú melléklete A. pontjának II. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
„II.
Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
1.) Dönt a költségvetésben rendelkezésére bocsátott keret feladatkörének megfelelő célú felhasználásáról. Ennek
keretében a bizottság pályázatot írhat ki a pénzeszközök felhasználására, illetve konkrét feladat megvalósítására
fordíthatja.
2.) Dönt a célhoz nem kötött források betétként történő elhelyezéséről, az állami hozzájárulás kivételével.
3.) Kérheti más - gazdasági kihatású - előterjesztés könyvvizsgálói véleményezését is a könyvvizsgálóval kötött
külön szerződésben.
4.) Felülvizsgálja a belvíz-védekezési terveket.
5.) Véleményezi a belvízelvezetésre és zártkerti utak karbantartására elkülönített (tervezett) pénzeszközök
felhasználását.
6.) Együttműködik a hegyközségi szervekkel, valamint megadja e szervek tevékenységéhez szükséges
tájékoztatást.
7.) Kikéri a véleményét és érdemi választ ad a hegyközségi szervezet számára a hegyközséget érintő
szabályozás, illetve kormányzati döntés, vagy települési önkormányzati rendelet meghozatalát megelőzően.
8.) Jóváhagyja a GAMESZSZ SZMSZ-ét, valamint annak módosítását.
9.) Elemzi és értékeli a lakóhelyi környezet állapotának alakulását, annak az emberi egészségre gyakorolt
hatását, és arról szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot.
10.) Közreműködik a környezeti ismeretek terjesztésében és fejlesztésében.
11.) Közreműködik a területén levő műemléki értékek felkutatására, számbavételére és értékelésére irányuló
országos tudományos adatgyűjtő és dokumentációs munkálatokban.
12.) Együttműködik a műemlékvédelem terén működő társadalmi szervezetekkel, mozgalmakkal.
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13.) Támogatja a települések múltjának és hagyományainak feltárására irányuló társadalmi tevékenységet.
14.) Kezdeményezheti a területén levő és műemléki oltalmat érdemlő értékek védetté nyilvánítását, illetőleg a
védettség megszüntetését, továbbá - a műemlékvédelmi hatóság megkeresésére - véleményezi az erre irányuló
javaslatokat.
15.) Gondoskodik a területén levő és műemléki védettség alatt nem álló, de a település sajátos jellegének
megőrzésében helyi jelentőséggel bíró építészeti és településszerkezeti értékek védelméről, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően.
16.) Együttműködik a civil és társadalmi szervezetekkel a helyi műemlékvédelem érdekében.”
4. §
A Rendelet 1. számú melléklete A. pontjának III. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
„III.
Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottság
1.) Dönt a költségvetésben rendelkezésére bocsátott keret feladatkörének megfelelő célú felhasználásáról.
2.) Együttműködik az illetékességi területén tevékenykedő testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekkel.
3.) Dönt az évközi támogatási keret tömegsport célú felhasználásáról.
4.) Ellenőrzi a testnevelési és sportfejlesztési célkitűzések, feladatok megvalósulását.
5.) Jóváhagyja a Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont Szervezeti és Működési Szabályzatát,
valamint annak módosításait.”
5. §
A Rendelet 1. számú melléklete A. pontjának IV. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
„IV.
Oktatási és Közművelődési Bizottság
1.) Jóváhagyja a kulturális és Marcali Város Önkormányzata által önállóan fenntartott közoktatási intézmények
szervezeti és működési szabályzatát, valamint házirendjét.
2.) Jóváhagyja a Marcali Város Önkormányzata által önállóan fenntartott közoktatási intézmények nevelési,
illetve pedagógiai programját. A nevelési program és a pedagógiai program jóváhagyása előtt köteles - az
Országos szakértői névjegyzékben szereplő - szakértő véleményét közvetlenül vagy a pedagógiai-szakértő
véleményét közvetlenül vagy a pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó intézmény útján beszerezni.
3.) Jóváhagyja a Marcali Város Önkormányzata által önállóan fenntartott közoktatási intézmények intézményi
minőségirányítási programját.
4.) Meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi a beiratkozási időszakot Marcali Város
Önkormányzata által önállóan fenntartott közoktatási intézményekben.
5.) Meghatározza az adott tanítási évben a Marcali Város Önkormányzata által önállóan fenntartott közoktatási
intézményekben indítható osztályok, tanszakok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való
eltérést.
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6.) Egyetértése szükséges Marcali Város Önkormányzata által önállóan fenntartott közoktatási intézmények
kötelező és a nem kötelező tanórai foglalkozások nagyobb heti időkeretének megállapításához.
7.) Ellenőrzi a közoktatási intézmények működésének törvényességét, a szakmai munka eredményességét a
nevelési-oktatási intézményben, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló és
gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket.
8.) Dönt a költségvetésben rendelkezésére bocsátott keret feladatkörének megfelelő célú felhasználásáról.
9.) Kiírja és elbírálja a kulturális és közoktatási pályázatokat és dönt az e célra rendelkezésre álló összeg
felhasználásáról.
10.) Meghatározza a könyvtár használati szabályzatát.
11.) Védi a nem önkormányzati tulajdonú épületen lévő művészeti alkotásokat, új elhelyezés esetén
véleményezési joga van.
12.) Köteles érdemi választ adni legkésőbb harminc napon belül a közoktatásban intézkedésre jogosult személy
vagy szervezet a diákönkormányzat, a nevelőtestület, az iskolaszék javaslatára.”
6. §
A Rendelet 1. számú melléklete A. pontjának V. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
„V.
Egészségügyi és Szociális Bizottság
1.) Dönt a költségvetésben rendelkezésére bocsátott keret feladatkörének megfelelő célú felhasználásáról.
2.) A lakások és helyiségek bérletéről szóló rendeletben meghatározottak szerint dönt a lakásbérleti szerződés
meghosszabbításáról, megkötéséről.
3.) Dönt a költségvetésben egészségügyi alapellátásra tervezett előirányzat felhasználásáról.
4.) Elbírálja a lakáscélú támogatás iránti kérelmeket.
5.) Megtárgyalja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló éves értékelést.
6.) Jóváhagyja a Kórház-Rendelőintézet SZMSZ-ét, házirendjét és annak módosításait.”
7. §
A Rendelet 116. § (3) és (5) bekezdésében szereplő „Pénzügyi Bizottság” kifejezés helyébe a „Pénzügyi,
Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság”kifejezés lép:
8. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 1. számú melléklet A. pontjának VI. és
VII. fejezete.
(3) E Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2007.(I.19.) számú rendelet módosításáról szóló 15/2008. (V. 23.) számú rendelet 1., 4.
és 5. §-ai, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007.(I.19.) számú rendelet
módosításáról szóló 22/2009. (VI. 26.) számú rendelet 2. és 3. §-ai, valamint az Önkormányzat Szervezeti és
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Működési Szabályzatáról szóló 1/2007.(I.19.) számú rendeletének módosításáról szóló 41/2009. (XII. 23.) számú
rendelet 5., 6., 7. §-ai és 24. § (3) bekezdésének e), f), g) és h) pontjai.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző
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Marcali Város Önkormányzatának
Jegyzője
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Tel.: 85/501-000
Fax: 85/501-055

Ügyiratszám:
Ügyintéző:
Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2007.(I.19.) számú rendeletének módosításáról szóló
18/2010. (X. 18.) számú rendeletének
INDOKOLÁSA
Tisztelt Képviselőtestület!
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát legutóbb 2009. december 22-i ülésén módosította a
Képviselő-testület.
A jelenlegi módosítást a 2010. október 3-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását
követően történt egyeztetés eredményeként létrejött megállapodás indokolja.
A bizottságok száma – tekintettel a képviselő-tagjainak számára – csökkent. Összevonásra került a Pénzügyi, a
Gazdasági és Városfejlesztési, valamint a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság. Ennek megfelelően
az ellátandó feladatok is – változatlan tartalommal – összevonásra kerültek. A feladatokat a továbbiakban a
Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság látja el.
A Jogi és Ügyrendi bizottság hatáskörének bővítése indokolt a képviselő-testület hatáskörébe tartozó titkos
szavazás lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásával.
Az Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottság hatásköre idegenforgalmi feladatokkal bővül.
Marcali, 2010. október 13.
Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző

