
„A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

39/2013. (II.22.) K.t. számú  h a t á r o z a t : 
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
 
1.) az Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája Alapító Okiratát 2013. 

március 1. napjától a határozat 1. számú mellékletét képező Módosító Okirat szerint 
módosítja, 

 
2.) felhatalmazza a Polgármestert és a Címzetes Főjegyzőt a határozat 1. számú mellék-

letét képező Módosító Okirat és a Módosító Okirat szerinti, az előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező egységes szerkezetű Alapító Okirat kiadására, 

 
3.) 2013. március 1-ei hatállyal jóváhagyja az előterjesztés 2. számú mellékletét képező 

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, 

 
4.) felhatalmazza a Polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására. 
 
Végrehajtásért felelős:  

Dr. Dancsó József polgármester és Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes fő-
jegyző a Módosító Okirat és az egységes szerkezetű Alapító Okirat kiadásáért, 
Németh Gabriella óvodavezető a hatáskörébe tartozó feladatok ellátásáért 

Határidő: 
a bejelentésre azonnal, 
a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására 2013. február 28. ” 

 
K.m.f. 

 
 
 
 Dr. Dancsó József  Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária 
 polgármester címzetes főjegyző 



 
A 39/2013. (II.22.) K.t. számú határozat 1. számú melléklete 

 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (4)-(5) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a, a szakfeladatrendről és az államháztartási 
szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 1. § (2)-(4) bekezdése, vala-
mint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a alapján  
 

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 
 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 

MÓDOSÍTÁSÁRA AZ ALÁBBI 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRATOT 
 

adja ki: 
 
1. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosháza Városi Önkormányzat 
Napköziotthonos Óvodája Alapító Okiratát 2013. március 1. napjától az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
a.) a bevezető rész helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (4)-(5) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a, a 
szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 
31.) NGM rendelet 1. § (2)-(4) bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. §-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) 
alapító okiratot adja ki:” 

 
b.) a 11. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 
„11. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megje-
lölése: 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. szerint. Egyes munkavállaló foglalkoztatottak jogviszonyára nézve a munka tör-
vénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.” 

 
c.) A 13. pont második bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„A szellemi és fizikai támogató tevékenységeket (ezen belül különösen a pénzügyi-
gazdasági feladatokat) az Orosházi Polgármesteri Hivatal látja el megállapodás 
alapján.” 

 
d.) a 22. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„22. Felvehető maximális gyerek/tanuló létszám: 819 
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   Bajcsy Zs. utcai telephely   104 fő 
   Bácska utcai telephely    90 fő 
   Ifjúság utcai telephely     90 fő 
   Könd utcai telephely   120 fő 
   Mátyás Király utcai telephely    70 fő 
   Móricz Zs. utcai telephely  110 fő 
   Lehel utcai Székhely    120 fő 
   Uzsoki utcai telephely   115 fő” 

 
e.) a 25. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „25.Jogszabályban meghatározott közfeladatai: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv szerinti óvodai nevelés.”  

f.) a 26.1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„26.1 Alaptevékenységek: 

Szakágazat száma: 851020 Óvodai nevelés 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a költségvetési szerv/intézmény alaptevékeny-
ségként az alábbi tevékenységeket látja el: törvényben, Nevelési Programjában 
valamint a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feladatai ellátásának 
keretei között felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a 
gyermekközösség kialakulásáért és fejlődéséért. 
Nemzeti etnikai kisebbségi feladatok ellátása. 
A többi gyermekkel együtt foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek 
integrált nevelése, oktatása, különleges gondozás keretében történő ellátása az 
alábbi típusokra vonatkozóan: 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessé-
gével küzd; 
az a)-b) pontokon belül különösen az alábbi fogyatékossági típusok esetében: 
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rend-
ellenességével küzdő: 

• Testi- mozgásszervi fogyatékos, 
• Érzékszervi (enyhe fokban hallássérült – nagyothalló; enyhe fokban 

látássérült; a szaglás, az ízérzés elvesztése, vagy gyengülése; a tapintás 
modalitásainak károsodása következtében) fogyatékos, 

• Tanulásban akadályozott, enyhe fokú értelmi fogyatékos, 
• Beszédfogyatékos, 
• Pervazív fejlődési zavarú autista – enyhe autisztikus spektrumzavar, 
• Több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos. 
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, va-
lamint súlyos rendellenességével küzdő: 

• A pszichés fejlődés zavarai: 
+ A beszéd és a nyelv jellegzetes fejlődési zavarai, 
+ Az iskolai teljesítmények jellegzetes zavarai, 
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+ A motoros funkció specifikus/meghatározott fejlődési zavarai, 
+ Kevert specifikus fejlődési zavarok, 
+ A pszichológiai fejlődés egyéb, vagy nem meghatározott zavarai. 

• Az aktivitásszabályozás és a figyelem zavarai 
+ Hiperkinetikus zavarok (pl. hiperaktivitás, figyelemzavar), 
+ Magatartási zavarok, 
+ A magatartás és az érzelmek kevert zavara, 
+ Gyermekkorban kezdődő emocionális zavarok, 
+ Tic, 
+ A viselkedés és az érzelmi élet egyéb zavarai. 

Beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel, tanulási nehézséggel 
küzdő gyermekek nevelése, oktatása, fejlesztése, rehabilitációs célú foglalkozta-
tása. 
A többi gyermekkel együtt foglalkoztatott – a szociális-gazdasági státuszából, a 
lakóhelyéből, a családi hátteréből, a kisebbséghez való tartozásából, a beván-
dorló családjából fakadóan esélyegyenlőségre szoruló – gyermekek nappali 
rendszerű integrált nevelése, oktatása. 
Idegen nyelv-, úszás-, gyermektorna-, néptánc-, informatika- és kézműves fog-
lalkozások szervezése. 

 
Szakfeladat száma, megnevezése: 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851013  Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
856013 Fejlesztő felkészítés  
856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások” 

 

Orosháza, 2013. február 22.  

 

 Dr. Dancsó József    Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
Záradék: 
Az Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája jelen 2013. március 1. napjától 
hatályos módosító okiratának kiadására Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 39/2012. (II.22.) Kt. számú határozata alapján került sor. 
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