
Okirat száma: 11904/3/2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Marcali Városi 
Fürdő és Szabadidőközpont alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont 

1.1.2. rövidített neve: Marcali Fürdő 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8700 Marcali, Rózsa utca 2/A. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003. 03. 01. 

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. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Marcali Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, 
a szabadidő társadalmilag hasznos eltöltése feltételeinek megteremtése, a sport támogatása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
932900 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős 

tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Strandszolgáltatás, egyéb szórakoztatás, 
szabadidős tevékenység 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

2 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

3 
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 

támogatása 

4 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A költségvetési szerv fürdő,-és 
strandszolgáltatást nyújt helyi lakosok, belföldi és külföldi látogatók részére. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: 49 % 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Marcali Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki határozott időre, legfeljebb 5 évre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közfürdők 
létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996.(X. 18.) NM 
rendelet alapján. A költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület menti fel, az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

2 Munkaviszony 2012. évi I törvény a munka törvénykönyvéről 

3 
Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
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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  VÁROSI  FÜRDŐ  ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT 2020. július 17. napján kelt, 2020. július 22. napjától alkalmazandó 11904/2/2020.
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Kaposvár, 2020. július 22.

10979591_zaradek_v1_20200722





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: 2020.07.22 14:24:53


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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