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2. számú melléklet 
Okirat száma: SZKTT / 75-10 /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 Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulása Óvodái és Bölcsődéi alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái és Bölcsődéi 

1.1.2. rövidített neve: SZKTT Óvodái és Bölcsődéi 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1.  székhelye: 6763 Szatymaz, József Attila utca 3.  

1.2.2.  telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely cıḿe 

1 Szatymazi Barackvirág Ovoda 6763 Szatymaz, József Attila utca 3. 

2 Szatymazi Gyöngyvirág Bölcsőde 6763 Szatymaz, József Attila utca 1-3. 

3 Domaszéki Minimanó Bölcsőde 6781 Domaszék, Ady Endre utca 14. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2012. 09. 01. 

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

2.2.1. megnevezése: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 

2.2.2. székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, 
Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata 

6723 Szeged, Csongor tér 1. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa 

3.1.2. székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 

3.2.2. székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.)13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 14a a) pontja szerinti óvodai nevelés, és a 4. § 
14a r) pontja szerinti többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelése, és a 8. § (1) bekezdés szerinti óvodai nevelési feladatok ellátása, Mötv. 13. § 
(1) bek. 8. pontja szerinti gyermekjóléti szolgáltatás és ellátás, továbbá a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94. § (3a) pontja 
alapján - Ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény 
jelentkezik, vagy a település - jogszabályban meghatározottak szerint megállapított - 3 év 
alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a (3) bekezdés a) pontja alá nem tartozó 
települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) 
bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik 
formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján – bölcsődei 
ellátás, továbbá Gyvt. 21. §-a szerinti gyermekétkeztetés, a 21/A §-a szerinti intézményi 
gyermekétkeztetés, és a 21/B §-a szerinti ingyenes és kedvezményes intézményi 
gyermekétkeztetés, a 21/C §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés. 

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. 
törvény 4. § 14. a) pont szerinti óvodai nevelés, 14. r) pont szerinti a többi gyermekkel, 
tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai 
nevelése és iskolai nevelése-oktatása - a 25. pont szerinti sajátos nevelési igényű gyermek, 
tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), 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 -, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)13. § (1) bek. 8. pontja szerinti gyermekjóléti szolgáltatás 
és ellátás, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (Gyvt.) 94. § (3a) pontja alapján bölcsődei ellátás, és a 21. §-a szerinti 
gyermekétkeztetés, a 21/A §-a szerinti intézményi gyermekétkeztetés, és a 21/B §-a szerinti 
ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, a 21/C §-a szerinti szünidei 
gyermekétkeztetés. 
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2 041232 Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

5 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

6 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

7 091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

8 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

9 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

10 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

11 104030 
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi 
bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív 
napközbeni ellátás útján 

12 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

13 104035 
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: a Szegedi kistérség területe, 
elsősorban Szatymaz község közigazgatási területe és Domaszék nagyközség közigazgatási 
területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetője a Főigazgató, akit 
a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa pályázati eljárás keretében határozott időre, 
5 éves időtartamra szólóan nevez ki. A Főigazgatóval szemben – kinevezés, felmentés, 
fegyelmi eljárásban hozott döntés kivételével – az egyéb munkáltatói jogokat a társulási 
tanács elnöke 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 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

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

 



4 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. tı́pusa: óvoda-bölcsőde 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 4. § 14a a) pontja szerinti óvodai nevelés, és a 4. § 14a r) pontja szerinti többi 
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, és a 8. § (1) 
bekezdés szerinti óvodai nevelési feladatok ellátása, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94. § (3a) pontja alapján bölcsődei 
ellátás 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosı́tványok: a gazdálkodási feladatokat ellátó szerv 
megnevezése: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ, székhelye: 6720 
Szeged, Széchenyi tér 5. 

6.2. köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 Szatymazi Barackvirág Óvoda   6763 Szatymaz, József Attila utca 3. 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 
feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
6763 Szatymaz, József Attila 
utca 3. óvodai nevelés  175 

2 6763 Szatymaz, József Attila 
utca 1-3. 

bölcsődei ellátás  24 

3 
6781 Domaszék, Ady Endre 
utca 14. bölcsődei ellátás  32 

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 6763 Szatymaz, József Attila utca 3. 349. használati jog óvoda 

2 
6763 Szatymaz, József Attila utca 1-
3. 349. használati jog bölcsőde 

3 6781 Domaszék, Ady Endre utca 14. 316. használati jog bölcsőde 
 



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  SZEGEDI  KISTÉRSÉG  TÖBBCÉLÚ
TÁRSULÁSA ÓVODÁI  ÉS  BÖLCSŐDÉI  2022.  június  28.  napján  kelt,  2022.  szeptember  01.  napjától
alkalmazandó 75-9/2022. Módosító Okirat okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti
tartalmának.

Kelt: Szeged, 2022. július 06.
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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: Gyulainé Bozó Katalin


Egyedi azonosítója: KT06010


Beosztása: államháztartási irodavezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2022.07.06 14:46:15


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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