
Okirat száma: Ref/83-3/2022. 

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) és (3) bekezdése alapján a Csongrádi Óvodák 
Igazgatósága alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1 megnevezése: Csongrádi Óvodák Igazgatósága 

 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6640 Csongrád, Templom utca 4-8. 

1.2.2. telephelye(i): 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Csongrádi Óvodák Igazgatósága Bercsényi 
Utcai „Kincskereső” Tagóvodája 

6640 Csongrád, Bercsényi utca 2. 

2 Csongrádi Óvodák Igazgatósága Bokrosi 
„Napsugár” Tagóvodája 

6648 Csongrád, Gyójai utca 1. 

3 Csongrádi Óvodák Igazgatósága Bökényi 
„Napraforgó” Tagóvodája 

6640 Csongrád, Orgona utca 26. 

4 
Csongrádi Óvodák Igazgatósága Fő Utcai 
„Platánfa” Tagóvodája 

6640 Csongrád, Fő utca 38. 

5 
Csongrádi Óvodák Igazgatósága Széchenyi 
Úti „Gézengúz” Tagóvodája 

6640 Csongrád, Széchenyi út 31. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1.A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000.09.01. 

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

 2.2.1. megnevezése: Csongrád Városi Önkormányzat 

 2.2.2. székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 6640Csongrád, Kossuth tér 7. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Csongrád Városi Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1 A költségvetési szerv közfeladata: köznevelés 
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

4.2A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés. 

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
Óvodai ellátás: 
- A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai 

életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 
feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenység. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított 
fél éven belül betölti. 

- Óvodai ellátás, integrált óvodai nevelés az alábbi kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek körében történik:  
• Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, aki a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen 
alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási 
hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat (BTM) 

• Sajátos nevelési igényű gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd (SNI) 

• Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált 
óvodai nevelése. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
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3 
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

4 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

5 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

6 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

7 
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő 

ellátása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Elsődlegesen Csongrád város 
közigazgatási területe 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

 
A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete nyilvános pályáztatás (amennyiben azt a jogszabály előírja) alapján. A pályázati 
eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.   
A költségvetési szerv vezetője megbízásának rendjét meghatározó jogszabályok: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet, valamint a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. 
A kinevezési, megbízási jogkör magába foglalja a felmentés, az összeférhetetlenség 
megállapítását, a fegyelmi eljárás megindítását, a fegyelmi büntetés kiszabását. Az egyéb 
munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja, melyen a kinevezési, megbízási jogkörön 
kívül minden más munkáltatói jogot kell érteni. 
A vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
A tagintézmény-vezetők megbízásának rendje: A tagintézmény-vezetők megbízásának 
rendjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rögzíti. A 
tagintézmény-vezető felett a munkáltatói jogokat a vezető látja el. A vezető a 
tagintézmény-vezetését átmenetileg vagy tartósan is elláthatja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

2 munkajogi jogviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1.A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv számviteli, 
pénzügyi, munkaügyi feladatait megállapodás alapján Csongrád Városi Önkormányzat 
Gazdasági Ellátó Szervezet , székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. látja el.  

6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 Csongrádi Óvodák Igazgatósága Bercsényi 
Utcai „Kincskereső” Tagóvodája 

6640 Csongrád, Bercsényi utca 2. 

2 Csongrádi Óvodák Igazgatósága Bokrosi 
„Napsugár” Tagóvodája 

6648 Csongrád, Gyójai utca 1. 

3 Csongrádi Óvodák Igazgatósága Bökényi 
„Napraforgó” Tagóvodája 

6640 Csongrád, Orgona utca 26. 

4 Csongrádi Óvodák Igazgatósága Fő Utcai 
„Platánfa” Tagóvodája 

6640 Csongrád, Fő utca 38. 

5 Csongrádi Óvodák Igazgatósága Széchenyi 
Úti „Gézengúz” Tagóvodája 

6640 Csongrád, Széchenyi út 31. 

6 Csongrádi Óvodák Igazgatósága Templom 
Utcai „Delfin” Tagóvodája 

6640 Csongrád, Templom utca 4-8. 

6.3. A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 
feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Csongrádi Óvodák 
Igazgatósága Bercsényi Utcai 
„Kincskereső” Tagóvodája  

óvodai nevelés  100 

2 
Csongrádi Óvodák 
Igazgatósága Bokrosi 
„Napsugár” Tagóvodája 

óvodai nevelés  50 

3 
Csongrádi Óvodák 
Igazgatósága Bökényi 
„Napraforgó” Tagóvodája 

óvodai nevelés  100 

4 
Csongrádi Óvodák 
Igazgatósága Fő Utcai 
„Platánfa” Tagóvodája 

óvodai nevelés  100 

5 
Csongrádi Óvodák 
Igazgatósága Széchenyi Úti 
„Gézengúz” Tagóvodája 

óvodai nevelés  50 

6 
Csongrádi Óvodák 
Igazgatósága Templom Utcai 
„Delfin” Tagóvodája 

óvodai nevelés  150 
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6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 6640 Csongrád, Bercsényi utca 2. 1677 önkormányzati 
tulajdon 

óvoda 

2 6648 Csongrád, Gyójai utca 1. 10070 önkormányzati 
tulajdon 

óvoda 

3 6640 Csongrád, Orgona utca 26. 5627 önkormányzati 
tulajdon 

óvoda 

4 6640 Csongrád, Fő utca 38. 915 önkormányzati 
tulajdon 

óvoda 

5 6640 Csongrád, Széchenyi út 31. 3866 önkormányzati 
tulajdon 

óvoda 

6 6640 Csongrád, Templom utca 4-8. 79 önkormányzati 
tulajdon 

óvoda 
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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: Korom Zsuzsanna


Egyedi azonosítója: KT06019


Beosztása: felülvizsgálati és ellenőrzési osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2022.08.11 14:59:39


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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