
 

Okirat száma: 07/2632-11 

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 Szigetszentmiklósi 
Csicsergő Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda 

1.1.2. rövidített neve: Csicsergő Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Posta köz 2. 

1.2.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  2310 Szigetszentmiklós, Váci Mihály utca 4. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980. január 1. 

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

2.2.1. megnevezése: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Kossuth Lajos utca 2. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Kossuth Lajos utca 2. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 
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3.2.2. székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Kossuth Lajos utca 2. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Köznevelés nevelő intézményére, az egész napos ellátást 
biztosító óvodára meghatározott feladat.  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
46. § (3) bekezdése b) pontban foglaltak szerint a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben 
biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, iskolai 
tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési 
lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. Továbbá a 
költségvetési szerv közfeladata: a gyermekek védelméről és a gyámhatósági eljárásról szóló 
1997. évi XXXI. törvényben foglalt gyermekek napközbeni ellátása, gyermekétkeztetés.” 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

 
091110 Az óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján. 

 Azon különleges bánásmódot igénylő gyermek óvodai nevelése: 

 - aki integráltan fejleszthető beszédfogyatékos 

 - aki integráltan fejleszthető enyhén hallássérült. Integrált fejlesztésük külső szakember 
bevonásával történik. 

 A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.   
A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermekek ellátása (azok a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, 
akik az életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alul teljesítenek, társas kapcsolati 
problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek, közösségbe 
való beilleszkedésük, továbbá személyiségfejlődésük nehezített vagy sajátos tendenciákat 
mutat, de nem minősülnek sajátos nevelési igényűnek). Logopédiai ellátás, beszédhibák 
javítása, nyelvi kommunikációs zavarok javítása. 

 Az óvoda főzőkonyhája konyhai feladatokat végez óvodai gyermekétkeztetést, valamint 
szünidei gyermekétkeztetést. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
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2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

7 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A költségvetési szerv működési köre 
Szigetszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki, felvételi körzetét a fenntartó 
határozza meg. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjének 
megbízásáról Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete dönt a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII.30.) Kormányrendelet, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
figyelembevételével. A vezető kiválasztása pályázattal történik. A vezetői megbízás 
határozott, 5 év időtartamra szól. Az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 

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  

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 4. §. 14a.a) pontja alapján: óvodai nevelés.   

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Pénzügyi-gazdasági feladatait 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos 
utca 2.) fenntartó által jóváhagyott megállapodás alapján a Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzat Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda (EGOMIR) 
2310 Szigetszentmiklós, Határ út. 12-14.  látja el. 
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6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 
feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Szigetszentmiklósi Csicsergő 
Óvoda 

óvodai nevelés   344 fő 

2 
2310 Szigetszentmiklós, Váci 
Mihály utca 4 

óvodai nevelés  56 fő 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 
ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 
száma 

vagyon feletti rendelkezés joga vagy a 
vagyon használati joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 

2310 
Szigetszentmiklós 
Posta köz 2.  

3645 A költségvetési szerv vagyon feletti 
rendelkezési jogkörét Szigetszentmiklós 
Város Képviselő-testülete vagyon feletti 
rendelkezési jog gyakorlásának 
szabályairól szóló mindenkor hatályos 
önkormányzati rendelete szabályozza. 

óvoda 

2 

2310 
Szigetszentmiklós 
Váci Mihály utca 4. 

3613 A költségvetési szerv vagyon feletti 
rendelkezési jogkörét Szigetszentmiklós 
Város Képviselő-testülete vagyon feletti 
rendelkezési jog gyakorlásának 
szabályairól szóló mindenkor hatályos 
önkormányzati rendelete szabályozza. 

óvoda 

 



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 SZIGETSZENTMIKLÓSI CSICSERGŐ ÓVODA
2021. június 24. napján kelt, 2021. június 25. napjától alkalmazandó 07/2632-13 okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. június 25.
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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: Kánya Lászlóné


Egyedi azonosítója: KT01224


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2021.06.25 09:40:52


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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