
…sz. melléklet az 55/2022. sz. előterjesztéshez 

Okirat száma: H/836-…/2022. 

Módosító okirat 

A Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde a Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete által 2018. július 18. napján kiadott, H/672/2018. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a Szada Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének …/2022. (V.26.). határozatára figyelemmel - a következők szerint 
módosítom: 
 

1. Az eredeti Alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  2111 Szada, Postaköz utca 12. 

2  2111 Szada, Ady Endre utca. 2. 
 

2. Az eredeti Alapító okirat 6.2. és 6.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézményben 

 feladatellátási hely megnevezése 
tagozat 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde  óvodai nevelés 180 

2 2111 Szada, Postaköz utca 12. óvodai nevelés 107 

3 2111 Szada, Ady Endre utca 2. bölcsődei ellátás 12 

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 2111 Szada, Dózsa György út 63. 918 hrsz. használat Óvoda 

2 2111 Szada, Postaköz utca 12. 501/4 hrsz használat Óvoda 

3 2111 Szada, Ady Endre utca 2. 599/4 hrsz használat Bölcsőde 
 
Kelt: Szada, időbélyegző szerint 

P.H. 

Pintér Lajos 
polgármester  
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Okirat száma: H/836-…/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) bekezdése alapján a Székely Bertalan Óvoda-

Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 
 

1.1.A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde 

 

1.2.A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2111 Szada, Dózsa György út 63. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  2111 Szada, Postaköz utca 

12. 

2  2111 Szada, Ady Endre u. 2. 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
 

2.1.A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011.09.01. 

 

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

2.2.1. megnevezése: Szada Nagyközség Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 2111 Szada, Dózsa György út 88. 

 

2.3.A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Székely Bertalan Általános Művelődési 

Központ 

2111 Szada, Dózsa György út 

63. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

3.1.A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-Testülete 

3.1.2. székhelye: 2111 Szada, Dózsa György út 88. 

 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Szada Nagyközség Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 2111 Szada, Dózsa György út 88. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1.   A költségvetési szerv közfeladata: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 6. pontja és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján az óvodai nevelés és a gyermek napközbeni ellátásával 

összefüggő feladatok ellátása. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdése szerint a bölcsődei ellátás, 

valamint a 21. § szerinti gyermekétkeztetés biztosítása. 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint az óvoda 

a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 

óvodai nevelés a gyermekneveléséhez szükséges, a teljes óvodai élet a 

tankötelezettségig foglalkozások keretében folyik, melyek a gyermekek fejlődéséhez 

elengedhetetlenek. 

 

Az óvodai ellátás sajátos nevelési igényű gyermekek közül a beszédfogyatékos, enyhe 

értelmi fogyatékos, enyhe pszichés zavarral küzdők) óvodai nevelésének szakmai 

feladatainak ellátása, valamint hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek integrált óvodai nevelése. 

 

A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása, nevelése, harmonikus 

testi-szellemi segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével, melyre 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

42. §-ban foglaltak az irányadók. 

Gyermekétkeztetés biztosítása köznevelési intézményben, gyermekek napközbeni 

ellátása, gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékos nappali intézményben, bölcsődei 

ellátás. Munkahelyi étkeztetés bölcsődében. 

 

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 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet 

vagy alternatív napközbeni ellátás útján 

6 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő 

ellátása 

7 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 

nappali intézményében 
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8 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni 

ellátását biztosító intézményben 

  

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

 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény (és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendeletben meghatározottak alapján) pályázat útján 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el és nevezi ki a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, határozott 

időre (5 évre). Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

2 Munkaviszony Munka Törvénykönyve 2012. évi I. törvény 

3 Megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény 

 

6. A köznevezési intézményre vonatkozó rendelkezések 

 
6.1.A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda-bölcsőde 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, bölcsődei 

ellátás 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló költségvetéssel 

rendelkezik, gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdálkodási 

feladatokat Szadai Polgármesteri Hivatal /2111 Szada, Dózsa György út 88./ 

látja el. 

 

6.2.A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 

köznevelési intézmény 

 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat 

megjelölése 

maximális 

gyermek-, 

tanulólétszám 

1 Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde óvoda 180 

2 2111 Szada, Postaköz utca 12.  óvoda 107 

3 2111 Szada, Ady Endre u. 2.  bölcsőde 12 

 

 

 

6.3.A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
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 ingatlan címe ingatlan helyrajzi 

száma 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

használati joga 

az ingatlan 

funkciója, célja 

1 2111 Szada, Dózsa György 

út 63. 

918 hrsz. használat Óvoda 

2 2111 Szada, Postaköz utca 

12. 

501/4 hrsz. használat Óvoda 

3 2111 Szada, Ady Endre u. 2. 599/4 hrsz használat Bölcsőde 

 
 
Kelt: Szada, időbélyegző szerint 
 
 

P.H. 
 

  Pintér Lajos 
 polgármester  

 

 


