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ELŐTERJESZTÉS 

SÁVOLY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2022. január 13-i ülésére a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 

alapító okirata módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Legutóbb 2020. októberében került sor a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának 

módosítására. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) 

bekezdés f) pontja a költségvetési szerv alapító okirata kötelező tartalmi elemeként írja elő a költségvetési 

szerv közfeladatát, alaptevékenységét, ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését és főtevékenységének 

államháztartási szakágazati besorolását. 

 

Amellett, hogy az ágazati besorolásra a főtevékenység államháztartási szakágazatának megjelölésére - 

szakágazatszámmal és megnevezéssel - az államháztartási szakágazati rendet kell használni, a kormányzati 

funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 2. § (1) 

bekezdése szerint „A költségvetési szerv közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit az 1. mellékletben foglalt 

kormányzati funkciókba - funkciószámmal és -megnevezéssel - be kell sorolni, és az alapító okiratában - a 

(2) bekezdésben meghatározott kivétellel - fel kell tüntetni.” 

E rendelkezésnek megfelelően az alapító okiratban a ténylegesen használt, illetve alkalmazott kormányzati 

funkciók szerepelhetnek. 

 

A jelenlegi alapító okirat módosítást az teszi szükségessé, hogy a „011140 Országos és helyi nemzetiségi 

önkormányzatok igazgatási tevékenysége” megjelölésű kormányzati funkció szerinti feladatot a Marcali 

Közös Önkormányzati Hivatal a 2019-es önkormányzati választások óta nem látja el, mert nem került sor 

helyi nemzetiségi önkormányzati választásra, és ezért ezt a kormányzati funkciót az alapító okiratból törölni 

kell. 

Fentieknek megfelelően az alapító okirat 4.4. pontjában törlésre kerül az alábbi kormányzati funkció, 

 

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 

 

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.”  

E rendelkezésre tekintettel az Alapító okirat a bejegyzés napjától kezdődő hatállyal módosul. 

 



Az ismertetett változásra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Marcali Közös 

Önkormányzati Hivatal 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 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal alapító 

okiratot Módosító okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát az 

előterjesztéshez csatolt formában bejegyzés napjától kezdődő hatállyal 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: Schuller Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Marcali, 2022. január 7. 

 

                                                                                                       Schuller Tibor s.k. 

                                     polgármester 

 

 



 

Okirat száma: 120/2/2022. 

Módosító okirat 

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete és Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. október 21. 
napján kiadott, 2280/6/2020. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2022.(I. 12.) számú határozatára és Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-
testületének …/2022.(I. 13.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat 4. alcíme 4.4. pontjában foglalt táblázat 2. sora elhagyásra kerül a 
további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával. 

 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
 
 
Kelt: Marcali, időbélyegzők szerint 

 

 P.H. P.H. 

_________________________________________________      __________________________________________________ 
                        Schuller Tibor                          Dr. Sütő László 
       Sávoly Község Önkormányzatának        Marcali Város Önkormányzatának  
                        polgármestere                           polgármestere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Okirat száma: 120/3/2022. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Marcali Közös 
Önkormányzat Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. 

1.2.2. telephelye: 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 
Sávolyi Kirendeltsége 

8732 Sávoly, Petőfi utca 14. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 09. 30. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv: 

 

 megnevezése székhelye 

1 
Marcali Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 

8700 Marcali, Rákóczi utca 11. 

2 
Sávoly Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 

8732 Sávoly, Petőfi utca 14. 
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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. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal 
ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az 
állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 

tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó 
egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Marcali és Sávoly települések 
vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések 
önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött 
megállapodás tartalmazza. Sávoly településen a közös hivatalnak kirendeltsége működik 
az igazgatási, pénzügyi, adóztatási tevékenység végzésére. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 

és általános igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

3 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

4 
016010 Országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

5 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 

tevékenységek 

6 016030 Állampolgársági ügyek 

7 031030 Közterület rendjének fenntartása 
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8 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

9 082010 Kultúra igazgatása 

10 098010 Oktatás igazgatása 

11 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

12 
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő 

ellátása 

13 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Marcali Város Közigazgatási 
területe és Sávoly Község közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83. §-
ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően történik. A jegyzőt az érintett települések eltérő megállapodásának hiányában 
Marcali Város polgármestere nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. (Mötv. 
83. §. c) pont) 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közszolgálati jogviszony 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 

2 Munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

3 
Foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 


