
 

Okirat száma: 2/E/2020/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. megnevezése: Marcali Óvodai Központ 

1.1.2. rövidített neve: MOK 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8700 Marcali, Posta köz 3. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Mesepark Óvoda 8700 Marcali, Park u. 13. 

2 Bóbita Óvoda 8700 Marcali, Katona J. u. 1. 

3 Gombácska Óvoda 8700 Marcali, Táncsics M. u. 59. 

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

5 Napraforgó Óvoda 8738 Nemesvid, Templom u. 5.-7. 

6 Szedervirág Óvoda 8732 Sávoly, Kossuth u. 5. 

7 Bölcsőde főzőkonyha 8700 Marcali, Katona J. u. 1. 

8 Marcali Központi Konyha 8700 Marcali, Marczali Henrik u. 8. 

9 Mikszáth utcai tálalókonyha 8700 Marcali, Mikszáth u. 12. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2012.07.31. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
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2.2.1. megnevezése: Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 

2.2.2. székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 

3.1.2. székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

 
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 
3.2.2. székhelye: 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, 
szociális étkeztetésről, 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. Biztosítja a szociális étkeztetés ellátásához szükséges ételek elkészítését, szabad 
kapacitásának terhére rendezvényi és üzemi ételszolgáltatást lát el. 

 

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 

8 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

9 081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés 

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. 
Az 096015; 096025; 104035; 104037; 107051; 081071 kormányzati funkciókhoz 
kapcsolódóan a fenntartó önkormányzatok közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa – pályázat alapján – a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 
(VIII.30.) Korm. rendeletben meghatározott 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: 



 

4 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

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

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 

6.1.2. székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.  

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.2.3. gazdálkodásával 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 Napraforgó 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. székhelyén: 420 

6.4.2. tagintézményében: 

 tagintézmény megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám 

1 Csillagvirág Művészeti Modellóvoda 75 

2 Napközi otthonos Óvoda 33 

3 Szedervirág Óvoda 50 
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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, Katona J. u. 1. 1913/77 320 ingyenes 
használat 

főzőkonyha 

9 8700 Marcali, Marczali Henrik u. 8. 1600/1 7878 használat főzőkonyha 
10 8700 Marcali, Mikszáth u. 12. 1988/1 5482 ingyenes 

használat 
tálalókonyha 

 



ZÁRADÉK
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 2020. október 30.
napján kelt,  2020.  november  16.  napjától  alkalmazandó 2/M/2020/MOK okiratszámú módosító  okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Kaposvár, 2020. november 10.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Sashalmi Judit


Egyedi azonosítója: KT14029


Beosztása: államháztartási irodavezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2020.11.10 14:03:05


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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