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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Marcali Óvodai Központ alapító okiratának módosításáról 

a Társulási Tanács 2016. december 12-i ülésére 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal 2016. november 16-án helyszíni ellenőrzést tartott a 

Marcali Óvodai Központ Csillagvirág Művészeti Modellóvodájában. Az ellenőrzés során a 

Kormányhivatal megállapította, hogy az intézmény alapító okirata nem tartalmazza a sajátos 

nevelési igényű gyermekek esetén a fogyatékosság pontos típusát, így az alapító okirat 4.3 a) 

pontjának módosítása szükséges: 

Az alapító okirat 4.3 a) pont: 

„az integráltan oktatható testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan 

fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő gyermekek ellátása” 

 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„az integráltan oktatható mozgásszervi fogyatékos, látássérült (vak, alig látó, gyengén látó), 

hallássérült (siket, enyhén hallássérült, nagyot halló), enyhén értelmi fogyatékos, 

középsúlyosan értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, a fejlődés egyéb 

pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartás szabályozás zavarával) küzdő 

gyermekek ellátása.” 
 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet 

III.5 pontja alapján intézményi gyermekétkeztetési támogatás abban az esetben vehető 

igénybe, ha az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult 

feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági 

társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítja az étkeztetést. A Marcali Óvodai Központ 

marcali intézményegységeiben, a bölcsődében, a Hétszínvirág Általános Iskolában 2016. 

december 31-ig Marcali Város Önkormányzat fenntartásában, szakfeladatként fenntartott 

konyha biztosította az étkeztetést. A Magyar Államkincstár javaslata alapján a konyhai 

feladatot szociális, vagy óvodai nevelést biztosító költségvetési szervhez javasolt telepíteni. 

Figyelembe véve a konyha által készített adagszámokat- melynek 83%-a intézményi 

gyermekétkeztetéshez kapcsolódik (9% bölcsőde, 54% óvoda, 8% általános iskola; 12% 

középiskola)- a feladat ellátása a Marcali Óvodai Központhoz telepítése javasolt. A feladat 

ellátásának finanszírozását Marcali Város Önkormányzata biztosítja, az óvodai nevelés 

feladatától elkülönítetten. 
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A javaslatnak megfelelő, módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okirat, valamint a módosító okirat az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Határozati javaslat 

 

A Társulási Tanács a Marcali Óvodai Központ alapító okirat módosításáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozza:  

 

1) A Marcali Óvodai Központ Módosító okiratát és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító okiratát 2017. január 1-i hatálybalépéssel az 

előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.  

 

2) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét az okiratok aláírására, és felkéri, 

hogy az alapító okirat módosítása miatt szükséges intézkedéseknek a Magyar 

Államkincstár felé történő megtételéről gondoskodjon. 

 

Felelős: Dr. Sütő László 

társulás elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

Marcali, 2016. december 7. 

 

 

 

Dr. Sütő László s.k. 

    elnök 

 



 

Okirat száma: 1/E/2016/MOK 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Marcali Óvodai Központ alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 

1. ............................................................................................................... A
 költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv 

1.1.1. ................................................................................................................................ m
egnevezése: Marcali Óvodai Központ 

1.1.2. ................................................................................................................................ r
övidített neve: MOK 

1.2. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv 

1.2.1. ................................................................................................................................ s
zékhelye: 8700 Marcali, Posta köz 3. 

1.2.2. ................................................................................................................................ t
elephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Park utcai óvoda (Mesepark Óvoda) 8700 Marcali, Park u. 13. 

2 Katona József utcai óvoda (Bóbita Óvoda) 8700 Marcali, Katona J. u. 1. 

3 
Táncsics Mihály utcai óvoda (Gombácska 
Óvoda) 

8700 Marcali, Táncsics M. u. 59. 

4 1.sz.Főzőkonyha  8700 Marcali, Petőfi u. 16. 

5 2.sz Főzőkonyha 8700 Marcali, Katona J. u. 1. 

2. ............................................................................................................... A
 költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
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2.1. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv alapításának dátuma: 2012.07.31. 

3. ............................................................................................................... A
 költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. ................................................................................................................................ m
egnevezése: Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 

3.1.2. ................................................................................................................................ s
zékhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

4. ............................................................................................................... A
 költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. ........................................................................................................................................... A 
költségvetési szerv közfeladata: 

Az alapfokú óvodai nevelésről, intézményi és intézményen kívüli gyermekétkeztetésről, mint 
kötelezően ellátandó önkormányzati feladatról – történő gondoskodás 

 

4.2. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Óvodáskorúak ellátása három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig. Sokoldalúan és 
differenciáltan fejleszti a gyermekek személyiségét, ügyelve a testi, szociális, értelmi 
fejlesztés összhangjaira, az életkori és egyéni sajátosságokra. Megvalósítja a szülői ház és az 
óvodai nevelés összhangját. Végzi a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztését. 
Integrált nevelés keretében felzárkóztató munkát folytat. 
 
Ennek keretén belül feladata 
a.) az integráltan oktatható mozgásszervi fogyatékos, látássérült (vak, alig látó, 
gyengén látó), hallássérült (siket, enyhén hallássérült, nagyot halló), enyhén értelmi 
fogyatékos, középsúlyosan értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, a 
fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartás 
szabályozás zavarával) küzdő gyermekek ellátása. Az ellátás helyszíne a Marcali Óvodai 
Központ „Mesepark Óvoda” telephelye. 
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek ellátása. 
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Ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint – a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat. 
Étkeztetési lehetőséget biztosít az óvodáskorú gyermekeknek és az ott dolgozóknak. Ellátja 
a marcali bölcsődében, a marcali óvodai intézmény-egységekben, a marcali köznevelési 
intézményben tanuló ellátottak intézményi és intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
feladatát. 

 

4.4. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

6 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

7 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

4.5. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Az intézmény a kötelező beóvodáztatási területről (a fenntartó önkormányzatok 
közigazgatási területéről), továbbá szabad kapacitása terhére az ország egész területéről 
biztosít felvételt az óvodás gyermekek részére 

5. ............................................................................................................... A
 költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa – pályázat alapján – jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő igazgatót nevez ki az oktatásért felelős 
miniszter egyetértésével 5 évre terjedő határozott időre. 
 
Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Elnöke gyakorolja. 

 

5.2. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 
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2 munkavállalói a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 
egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. ............................................................................................................... A
 köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. ........................................................................................................................................... A 
köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. ................................................................................................................................ m
egnevezése: Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 

6.1.2. ................................................................................................................................ sz
ékhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.  

6.2. ........................................................................................................................................... A
 köznevelési intézmény 

6.2.1. ................................................................................................................................ t
ípusa: óvoda 

6.2.2. ................................................................................................................................ a
lapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.2.3. ................................................................................................................................ g
azdálkodásával összefüggő jogosítványok:  

A költségvetési szerv önálló jogi személyként működő egyszemélyi vezető által 
irányított, gazdasági szervezettel nem rendelkező közszolgálati intézmény. 
Gazdálkodási feladatait a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal látja el az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 Korm. rendelet 9.§ 
szerinti munkamegosztási megállapodás alapján. 

6.3. ........................................................................................................................................... A
 köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 Csillagvirág Művészeti Modellóvoda 8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 16. 

2 Napközi otthonos Óvoda 8738 Nemesvid, Templom u. 5.-7. 

3 Szedervirág Óvoda 8732 Sávoly, Kossuth u. 5. 

6.4. ........................................................................................................................................... A
 feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

6.4.1. ................................................................................................................................ sz
ékhelyén: 420 

6.4.2. ................................................................................................................................ ta
gintézményében: 

 tagintézmény megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám 
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1 Csillagvirág Művészeti Modellóvoda 60 

2 Napközi otthonos Óvoda 33 

3 Szedervirág Óvoda 50 

6.5. ........................................................................................................................................... A
 feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon 
feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati 
joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 
8700 Marcali, Park u. 13. 57 3972 ingyenes 

használat 
óvoda 

2 
8700 Marcali, Posta köz 3. 1609/9 8562 ingyenes 

használat 
óvoda 

3 8700 Marcali, Katona J. u. 3. 1913/74 1509 ingyenes 
használat 

óvoda 

4 8700 Marcali, Táncsics M. u. 59. 2425/2 8394 ingyenes 
használat 

óvoda 

5 
8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 
16. 

425/2 2209 ingyenes 
használat 

óvoda 

6 8738 Nemesvid, Templom u. 5.-7. 95 8275 ingyenes 
használat 

óvoda 

7 8732 Sávoly, Kossuth u. 5. 149 3925 ingyenes 
használat 

óvoda 

8 8700 Marcali, Petőfi u. 16. 72 1281 ingyenes 
használat 

főzőkonyha 

9 8700 Marcali, Katona J. u. 1. 1913/77 320 ingyenes 
használat 

főzőkonyha 

7. ............................................................................................................... Z
áró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2017. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2015.03.12 napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

P.H. 

Dr. Sütő László 
társulási tanács elnöke 
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Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Marcali 
Óvodai Központ 2016.12.12. napján kelt,                                napjától alkalmazandó 
1/M/2016/MOK okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
 

Kelt:  

P.H. 

Magyar Államkincstár 



 

Okirat száma: 1/M/2016/MOK 

Módosító okirat 

 A Marcali Óvodai Központ Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa által 
2014. január 29. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás  …../2016.(XII. 
12.) számú határozatára figyelemmel – –a következők szerint módosítom: 
 
 

 
1. Az alapító okirat 1.2.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.1.1. ............................................................................................................................. t
elephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Park utcai óvoda (Mesepark Óvoda) 8700 Marcali, Park u. 13. 

2 
Katona József utcai óvoda (Bóbita 
Óvoda) 

8700 Marcali, Katona J. u. 3. 

3 
Táncsics Mihály utcai óvoda 
(Gombácska Óvoda) 

8700 Marcali, Táncsics M. u. 59. 

4 1.sz.Főzőkonyha  8700 Marcali, Petőfi u. 16. 

5 2.sz Főzőkonyha 8700 Marcali, Katona J. u. 1. 
 

2. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4. .......................................................................................................... A
 költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. ...................................................................................................................................... A 
költségvetési szerv közfeladata: 

Az alapfokú óvodai nevelésről, intézményi és intézményen kívüli gyermekétkeztetésről, 
mint kötelezően ellátandó önkormányzati feladatról – történő gondoskodás 

4.2. ...................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. ...................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Óvodáskorúak ellátása három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig. Sokoldalúan és 
differenciáltan fejleszti a gyermekek személyiségét, ügyelve a testi, szociális, értelmi 
fejlesztés összhangjaira, az életkori és egyéni sajátosságokra. Megvalósítja a szülői ház és az 
óvodai nevelés összhangját. Végzi a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztését. 
Integrált nevelés keretében felzárkóztató munkát folytat. 
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Ennek keretén belül feladata 
a.) az integráltan oktatható mozgásszervi fogyatékos, látássérült (vak, alig látó, gyengén 

látó), hallássérült (siket, enyhén hallássérült, nagyot halló), enyhén értelmi fogyatékos, 

középsúlyosan értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, a fejlődés egyéb 

pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartás szabályozás zavarával) 

küzdő gyermekek ellátása. Az ellátás helyszíne a Marcali Óvodai Központ „Mesepark 
Óvoda” telephelye. 
b.) az integráltan oktatható, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek ellátása. 
 
Ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint – a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat. 
Étkeztetési lehetőséget biztosít az óvodáskorú gyermekeknek és az ott dolgozóknak. Ellátja 
a marcali bölcsődében, a marcali óvodai intézmény-egységekben, a marcali köznevelési 
intézményben tanuló ellátottak intézményi és intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
feladatát. 

 

4.4. ...................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

6 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 

nappali intézményében 

7 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

4.5. ...................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Az intézmény a kötelező beóvodáztatási területről (a fenntartó önkormányzatok 
közigazgatási területéről), továbbá szabad kapacitása terhére az ország egész területéről 
biztosít felvételt az óvodás gyermekek részére 

 
 

3. Az alapító okirat 6.5 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

6.5. ........................................................................................................................................... A
 feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon 
feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 



 

3 

használati 
joga 

1 
8700 Marcali, Park u. 13. 57 3972 ingyenes 

használat 
óvoda 

2 
8700 Marcali, Posta köz 3. 1609/9 8562 ingyenes 

használat 
óvoda 

3 8700 Marcali, Katona J. u. 1. 1913/74 1509 ingyenes 
használat 

óvoda 

4 
8700 Marcali, Táncsics M. u. 
59. 

2425/2 8394 ingyenes 
használat 

óvoda 

5 
8647 Balatonmáriafürdő, 
Keszeg u. 16. 

425/2 2209 ingyenes 
használat 

óvoda 

6 
8738 Nemesvid, Templom u. 
5.-7. 

95 8275 ingyenes 
használat 

óvoda 

7 8732 Sávoly, Kossuth u. 5. 149 3925 ingyenes 
használat 

óvoda 

8 8700 Marcali, Petőfi u. 16. 72 1281 ingyenes 
használat 

főzőkonyha 

9 8700 Marcali, Katona J. u. 1. 1913/77 320 ingyenes 
használat 

főzőkonyha 

 

Jelen módosító okiratot 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Marcali, 2016. december 7. 

P.H. 

Dr. Sütő László 
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 

elnöke 
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