
A lapí t ó  ok i r a t
(egységes szetkezetben)

Á Nagyoroszi I{özség onkormányzat l(épvíselő-tesnilete a Nefelejcs Ovoda Álapító o\<tatát az
alábbiak szerint hagy1a jővá :

1. Az a|apítő Íleve' címe:

N agyoro szi l(oz s ég Ö nkormányzata
2645 Nagyoroszí, Felszabadulás út 1.

A fenntartó neve' cí'ne:

N agyoros zi I{oz s ég Ö nkormány zata
2645 Nagyotoszi, Felszabadu1ás út 1'

2. Az intézmény elnevezése és székhelye

Nefelejcs óvoda
2645 Nagyoroszi, Szent Iswán tér 2.

3. Az iatézmény müködési tetülete

Nagyoroszi község köztgazgatási terirlete

4. Az imtézmény típusa

Napköziotthonos óvoda

5. Az irrtézrrrény szakágazati besotolása, megneíezése

óvodai nevelés 851020

ovodai étkeztetés

6. Az intézm'ény férőhelye 80 fő
Az intézmény 4 csoporttal működík.



7. Azintézményalaptevékenysége,közfeladata

óvodai nevelés, iskolai elökészítés

óvodai étkeztetés

Fogyatékos gyermekek integát nevelése, oktatása.

Logopédia és gyógytestnevelés, mely tevékenységet az intézmény a l(istérségi Egységes
P e dagó giai S z aks z olgál attal, v a gy e gyéni v ál7alko z óv aI |ág a eI.

Sajátos nevelési igényu gyermekek a többi óvodás gyermekkel együtt nevelhető integált
nevelése:
- a szakértői és rehabi]itációs bizottság véleménye aIapján: beszédfogyatékos, autisztikus, a

megismető funkciók yagy a vise}kedés fejlódésének organikus okokra vissza nem
vezethető tartós és sűyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált nevelése,
oktatása,

- a nevelési tanácsadó intézet álta] készített szakvéleménnyel rendelkező beilleszkedési,
tanulási, magataftáSi nehézségekkel küzdő gyerrnekek rehabi]itációs célú fogla|koztatása,
nevelése.

- ^z integráltan nevelhető autisztikus, mozgás és beszédfogyatékos, nagyothalló és
gyengénlátó, középsűyos értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy vise1kedés
fejlődésének organíkus okokta visszavezeüető sajátos nevelési igényu gyen:rrekek
nevelése, fejlesztése.

Szakfeladatok:

Az iltézmény.itányító szerve, címe

Nagyoroszi Község Önkormányzat I(épviselö-testLi{ete
2645 Nagyotoszi, Felszabadulás út 1.
Szewez eti és Mükö dés i S zzbály zatát a l(épvis elő-testtilet hagyja jővá.

Az intézmé ny gaz d'álkod ási io gá|lás a, b e s otolás a
- intézmény közszolgaltató költségvetési szerv, kózintézmény
- az intézmény jogl személy
- az intézmény önáI'őan működő költségvetési szerv az eIfogadott költségvetésen belirl és
egyéb pénzügy nyilvántartási feladatait a Nagyotoszi-Horpács l(özségek l(örjegyzősége
végzí.

8.

9.

2009 .7 2.31 -ig érvénye s 201 0.01.01 -jétől érvényes

B01115 óvodai nevelés B51011 óvodai nevelés. ellátás

807126 sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése

851.01'2 saj átos neveiési igényí1 gyermekek
óvodai nevelése. ellátása

80 5 27 2 p edagó giai s zaksz olgilat B5ó0 1 1 pedagógiai szakszoIgáIat

552372 óvodai intézményi közétkeztetés 562912 óvodai intézményt étkeztetés



11.

10. Az imtézm,ény részére a feladatellátáshoz biztosított vagyon megnevezése:
2645 Nagyoroszi, Szent István tér 2, szárn alati tngatJan, valamint ingó vagyon.
Az ngó vagyont az intézmények mindenkori leltára tatta\mazza.
Á fenti ingatlanok felett a rendelkezési jogot a tr:lajdonos önkormányzat képviselő-tesníete
gyakorolja, az íntézmény az ingat)anokat hasznaJatba kapja.
Az ingat}anokkal kapcsolatos betuházásí, felújítási, korszerűsítési tevékenységet a trÍajdonos
önkotmányzat képviselő-testirlete Iága eI,

Az íntézm'éÍry vez etése
Az tntézményt egy személyi felelös Yezető vezei, akit a I(épviselö-testirlet meghatátozott
ídőtatamta flevez kt páIyázat aIapján, felmentési és a fegyelmi jogkött gyakorolja. Az egyéb
munkáltatói j ogokat a polgár.rnester gyakorolj a.

Az lntézmény vál7alkozási és kisegítő tevékenységet nem láthat eI.

Az tntézmény létszámketetét évente, a költségvetésében hatátozza meg.
Az tntézmény foglalkoztatottajÍ,a a közalkalmazotti jogviszony szabalyaí érvényesek.

Zátó tendelkezések

Az intézmény alapításának időpontjaz !991. ianufu 1.

A módosítás 2009. szeptembet 2. n'apián.lép hatályba.

Az alapítő okitatot egységes szetkezetben

Nagyoroszi I(özség Onkormány zatának l(épviselő-testiilete

35/2009' (09.02') számu Nagyoroszi l(épviselő-testuleti hatátozatávaljőváhag1,1a'

Nagyorosz i, 2009. szeptember 2.

t2.

13.

14.

*'[fl d'"kf"ffi\:^ w ,:, $}kötiegyző


