Okirat száma:

59

/2078. (111.26.)/2,

Alapító okirat

módosíÉsokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az álhmházarásról szőh ZOí-L évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti közneveÉsről
szőló 2OLL éü CXC. t§rvény 21. § (2) bekezdése ahpián Orosháza Városi Önkormányzat
Napköziotthonos Óvodáia ahpító okiratát a következők szerint afum ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, tebphelye

L.7.

A költségvetési szerv

I.2.

A költségvetési szerv

1.11. megnevezése: OrosházaVárosi ÖnkormányzatNapköziotthonos Óvoüja
7.2.7. székhelye: 5900 Orosháza, Lehel u.23.
1.2.2.
2.2. teb

tebphely megnevezése

tebphely címe

7

Bajcsy-Zs. utcai tebphely

5900 Orosháza, Baicsy-Zs. u.36.

2

Bácska utcai tebphely

5903 Orosháza, Bácska u.29.

3'

Ifiúság utcai tebphely

4

Könd utcai tebphely

5

Mátyás Király utcai tebphely

6

Móricz Zs. utcai tebphely

7

Uzsoki utcai tebphely

8

Töhötöm

2.L

5900 Orosháza,Ifiúsáe u. 5.
5900 Orosháza, Könd u. 86.
5905 Orosháza, MáWás Királv u. 37.
5900 Orosháza, Móricz Zs. u. 33.
5900 Orosháza, Uzsoki u. 31.

utcai tebphely

5900 Oroslláza, Töhötöm

u.46.

2. A kölBégvetési szerv
ahpíásával és megszűnésével összefiiggő ren&lkezések

A kölBégvetési szerv alapításának

űtuma:

2003, április 01.

2,2,...,,,,,...

költségvetési szerv alapíására, áahkíúsára, megszüntetésére jogosult szerv

2.2,L,....,....

..............m

2.2.2......,...

..............s

egnevezése: Orosháza Város Önkormányzata

z.3.
I

.,.......A

A kö

zékhelye: 5900 Orosháza, Szaba&ágtér 4-6.

szerV

i

szervének

megnevezése

székhelye

Orosháza Városi Önkormányzat 3. számú

5900 Orosháza, Könd u.86.

Napköziotthonos Óvoüia

3. A költségvetési szerv irányíüísa, felügyebte

3.1.

3,2,

A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: OrosházaVárosÖnkormányzata
3.7.2, székhelye: 5900 Orosháza, Szabadságtér 4-6.
A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.7, megnevezése: OrosházaVárosÖnkormányzaa
3.2.2. székhelye: 5900 Orosháza, Szabadságtér 4-6.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4,t,

A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szőb 207L évt
CLXXXX. törvény 13. § [1) bekezés 6. pon§a, vahmint a nemzeti közneveÉsről szőb
2011. évi CXC. törvény 4. § 1. pont a) alpontjaalapján óvodai elláÉs.
4,2. A költséwetési szerv
nek ál]amháztartás i szakásazatl b es o rolása
szakáaazatszáma szakáEazat me gn eve z é s e
:

1

4.3.

B51020

ovodai nevelés

A kölbégvetési szerv alaptevékenysége:

Törvényben, Pedagógiai Programjában valamint

a helyi

önkormányzat rendebtében

meghatározott feladatai elHúsának keretei között felelős a gyermekek testi, értehni, érzelmi,
erköbsi fejlődeséért, a gyermekközösség kiahkuhsáért és fejlődeséért.
Nemzeti ehikai kisebbségi feladatok elHÉsa,

"
'

A többi gyermekkel együtt foglalkoztatható sajátos neveÉsi igényű gyermekek integrált
neveFse, oktatása, ki.ilönbges gondozás keretében történő ellátása az aHbbi típusokra
vonatkozóan:
a)
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halrnozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vary a viselkedes
fejlőösének tartós és súlyos rendelbnességévelki,izd,
b)
a megismerő funkciók vagy a viselkedes fejlőésének súlyos rendellenességével

kiizü

az a)-b) pontokon belül kiilönösen

I. A

megismerő funkciók

rendelb nessé gével kiiz dő

az aHbbi fogyatékossági típusok esetében:

vaw

a

viselkeés fejlődesének tartós és súlyos

:

I/1.Testi- mozgásszerü fogyatékos,
I/2,Érzél<szervi (enyhe fokban halhssérült - nagyothalb; enyhe fokban látássérül! a
szaglás, az ízérzéselvesztése, vagy gyengüÉse; a tapintás modalitásainak károsodása
következtében) fo gyatékos,
I/3. Tanuhsban akaülyozott, enyhe foku értelrni fogyatékos,

|/4.Beszéüogyatékos,
If 5,Pervazív fejlődesi zavarűautista - enyhe autisztikus spektumzava4,

I/6. Több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halrnozottan fogyatékos.
II. A megismerő funkciók vagy a viselkeés fejlőésének tartós és súlyos, vahmint súlyos
rendelbnességévelkiizdő
|I/7. Apszichés fejlőés zavarai:
l/LL, A beszéd és a nyelv jelbgzetes fejlődesi zavarai,
|| / 7.2. Az iskohi telj esítnények j ellegz etes zavarai,
Il/7.3. A motoros funkció specifikus/meghatározott fejlőési zavarai,
l|/1.4. Kevert specifikus fejlőési zavaroh
||/1.5. A pszichobgiai fejlőös egyéb, vagy nem meghatározott zavarai,
ll/2. Az aktivitásszabályozás és a firyebm zavarai
lI 12,1, Hiperkinetikus zavarok (pL hiperaktivitás, fi5lelemzavar),
:

||

/

2.Z, Magatarbási zavarok,

ll/Z,3.A magatartás és az érzelrnek kevert zavara,
|l l 2.4. Gyermekkorban kezdődő emocionális zavarok
||/2.5.Tic,
||/2.6,4 viselkedes és az érzelrni ébt egyéb zavarai.

Beilbszkeősi zavarra| magatartási rendellenességgel tanulási nehézséggel ktizdő
gyermekek neveÉse, oktaása, fejlesztése, rehabilitációs célúfoglalkoztatása.
A többi gyermekkel együtt foglalkoztatott - a szociális-gazdasági státrrszából a lakóhelyéből
a családi hátteréből a kisebbséghez vab tartozásából a bevándorb családjából fakaőan
esélyegyenlőségre szorub - gyermekek nappali rendszerű integrált neveÉse, okaUása.

4,4.

A költséwetési sze v ala

kormányzati
funkciószám

funkció szerinti

nek

kormányzati

fu

nkció megnevezése

Az ö nko rm ányzan vagyo nnal vab gazűlkodassal kap csolato s

7

013350

2

074032

3

091110

4

091L20

5

091130

óvodai nevelés, el]áÉs szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,ellátásának
szalanai fe]adatai
Nemzetiségi óvodai neveFs, elHÉsszakmai fehdatai

6

091140

óvodai neveÉs, ellátás működtetési feladatai

7

096015

GyermekétkeztetésközneveÉsi intézményben

d

098031

pedasósiai szakmai szolsálaÉsok szakmai feladaai

4,5,

5.1.

'

5,2,

felaütok
Ifi

úság-egészségügyi gondozás

A költségvetési szerv ilbtékessége,működési területe:
O ro shá z a közigazgaás i te rübte - fela dat- ellátási kö te lez etts é g ge l
Dél-alföHi régió közigazgaÉsi területe - a szabad kapacitás kihasználásáig.

5. A költségvetési szerv szeryezete és működese

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A kölségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-tesübt bízza meg pályázat ú§án, határozott
időre, az egyébmunkálatói jogokata polgármester gyakorolja.
v tJáUl
A kölBéwetési szervnél alkalrnl rzásban álb személvek

7

foghlkoztaÉsi j ogviszony
közalkalrnazotti j ogviszony
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munkaviszonv
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Közalka|mazottak jogállásáról szőló 1992. évi )OfiIII.
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6. A közneveÉsi intézményrevonatkozó rendelkezések

6,L,

6.2.

A köznevebsi intézmény

6.1.1. típusa:óvoda
6.1.2. abpfehdaának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevebs
6.1.3, gazülkodásával összefüggő jogosítványok: A pénzügyi - gazdasági feladatait megálhpoüs ahpján - az Orosházi Pofármesteri Hivatal Iá§a eL
A felaütelláúsi helyenként felvehető maximális gyermek-, anubÉszám a köznevelési
intézmény

fehdatelláÉsi hely megnevezése

ágozat megjelöbse

maximális gyermek-,

anubÉszám

L

Baicsy_Zs. utcai tebphely

2

Bácska utcai tebphely

90 fő
90 fő

3

Ifiúság utcai tebphely

90 fő

4

Könd utcai tebphely

5

Mátyás Király utcai tebphely

60 fő

6

Mőricz Zs. utcai tebphely

90 fő

7

Lehel utcai Székhely

I20 fő

B

Uzsoki utcai tebphely

L75 íő

9

Töhötöm

6.3.

I20 fő

utcai tebphely

L20 fő

A feladatel]átást szolgáb ingatlanvagyon:
ingathn címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon febui
rendelkezés joga
vagy a varyon

az ingatlan

funkciója célja

hasznáhti iosa

1

5900 Orosháza, Baicsy-Zs. u.36.

2339.

hasznáhti ios

óvoda

2

5903 Orosh áza, Bács|a u. 29.

8929.

használati ios

óvoda

3

5900 Orosháza, Ifiúsás u. 5.

5577,

használati ioe

óvoda

4

5900 Orosháza, Könd u. 86.

1045.

használati ios

óvoda

5905 Orosh áza, Mátyás Király u.

L0091/2.

hasznáhti jog

óvoda

;

37,

6

5900 Orosháza,Mőricz Zs. u. 33.

280.

használati jog

óvoda

7

5900 Orosháza, Uzsoki u.31.

6484,

haszná|ati jog

óvoda

B

5

736.

használati ioe

óvoda

9

5900 Orosháza, Töhötöm
46.

899.

használati jog

óvoda

900 Orosh áza, Lehel u, 23.
utca

7.

Zfuőrendelkezés

|ebn ahpító okiratot a törzskönyvi nyilvántarüásba történő bejeg5zés napjától kell alkalrnazni,
ezzel egyi&iűbg a kölBégvetési szerv 2016, március 25. napján kelt alapító okiraÉt visszavonom.

Kelt Orosháza, 2078, 03. 26.

ffi

polgármester

