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Alapit6 okirat
m6dositdsokkal egys6ges szerkezetbe foglalva

Az illamh{ztartAsr6l sz6l6 2011., 6vi CXCV. ttirvAny 8/A, g-a 6s a nemzeti ktiznevel6sr6l
sz6l6 2011..6vi CXC. ttirv6ny 21. S (2) bekezd6se alapiiin a Kondorosi Ttibbsincs 6voda 6s
Btilcs6de alapit6 okiratiit a ktivetkez6k szerint adom ki:

1. A ktilts6gvet6si szerv
megnevez6se, sz6khelye, telephelye

1.1. A kiilts6gvet6si szerv

1.1.1. megnevez6se: Kondorosi Tobbsincs 6voda 6s Btilcs6de

1.1.2. roviditett neve: Kondorosi Tiibbsincs 6voda

1.2. A kolts6gvet6si szerv idegen nyelvri megnevez6se

7.2.1. szlov 6k nyelven : Kon d oriski,,Tcibbs incs" Skv6lka

1.3. A ktilts6gvet6si szerv

1.3.1. sz6khelye: 5553 Kondoros, Csabai ft 25.

1.3.2. tele hel

2. A ktilts6gvet6si szerv
alapikisival 6s megsz(n6s6vel tisszefiigg6 rendelkez6sek

2.t. A kolts6gvet6si szerv alapitisdnak diituma: 1993.12.31.

2.2. A kolts6gvet6si szerv alapft6s6ra,6talakit6s6ra, megszrintet6s6re jogosult szerv

2.2.1. megnevez6se: Kondoros- Kardos Kdznevel6si Int6zm6nyfenntart6 Tdrsuliis

2.2.2. sz6khelye-.5 553 Kondoros, H6sdk tere 4-5.

3. A ktilts6gvet6si szerv irAnyitilsa, feliigyelete

3.1. A kdlts6gvet6si szerv irfnyit6 szerv6nek

3.1.1 megnevez6se: Kondoros- Kardos Kiiznevel6si Int6zm6nyfenntart6 Tiirsuliis
3.t.2. sz6khelye:5553 Kondoros, H6srik tere 4-5.

A kolts6gvet6si szerv fenntart6jinak

3.2.1. megnevez6se: Kondoros- Kardos Koznevel6si Int6zm6nyfenntart6 Tirsulis

telephely megnevez6se telephely cime

L Kondorosi Ttibbsincs 6voda 55 52 Kardos, Arpid utca16
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4.L

3.2.2. sz6khelye:5 553 Kondoros, H6sok tere 4-5.

4. A kiilts6gvet6si szerv tev6kenys6ge

A krilts6gvet6si szer-v kozfeladata: A kozoktatisr6l sz616 1993. 6vi LXXIX. tv. 6s a nemzeti
koznevel6s16l sz6l6 20Ll.6vi CXC. tv. szerinti 6vodai nevel6s. A gyermekek v6delm6161 6s a
gyimrigyi igazgatisr6l sz6l6 1997. 6vi XXXI. tv. szerinti brilcs6dei gondozis, nevel6s.

4.2. A krilts6 t6si szerv f6tev6ken e 6nek i4llamhiztartisi szakil zati besorol6sa

4.3 A ktilts6gvet6si szerv alaptev6kenys6ge: 6vodai nevel6s, bolcs6dei gondozSs, nevel6s,
nemzetis6gi nyelvii nevel6s (szlovlk nemzetis6gi nevel6st folytat6 k6tnyelvti 6vodai
csoport], a tObbi gyermekkel egyiitt nevelhet6 sajitos nevel6si ig6nyri gyermekek 6vodai
nevel6se (mozgisszervi, 6rz6kszervi, 6rtelmi, besz6d fogyat6kos, autizmus
spektrumzavarral, egr6b pszich6s fejl6d6si zavarral kr.izd6 gyermekek integr6lt 6vodai
nevel6sel, a sajatos nevel6si ig6nyfi gyermekek maximdlis felvehet6 lltszAma lB f6,
gyermek6tkeztet6s biztositSsa.

4.4. A kdlts6 si szerv ala tev6ken nek kormin ati funkci6 szerinti me eldl6see

4.5. A k6lts6gvet6si szerv illet6kess6ge, mrikrid6si tenilete: Kondoros Vdros 6s Kardos Kdzs69
kozi gaz gatiisi teriil ete.

5. A kttlts6gvet6si szerv szeryezete 6s miiktid6se

A kolts6gvet6si szerv vezet6j6nek megbiz6si rendje: Vezet6j6t a 326/201,3. [Vlll.30.]
Korminyrendelet alapjen pAlyazlatis Litj6n 5 6v id6tartamra Kondoros- Kardos
Kciznevel6si Int6zm6nyfenntart6 TirsulSs Tiirsulisi Tanicsa nevezi ki. Foglalkoztatesi
jogviszonya: kozalkalmazotti iogviszony. Felette a munkaltat6 ,ogokat a Tdrsul6si Tanics

szak{gazat szAma szak6gazat megnevez6se

1 851020 6vodai nevel6s

korm6nyzati
funkci6szim

kormdnyzati funkci6 megnevez6se

04t233 Hosszabb id6tartamri kdzfo alkoztatds

091110 Ovodai nevel6s ellitds szakmai feladatai

3
097120 SajJtos nevel6si ig6nyii gyermekek 6vodai nevel6s6nek, ell;itisdnak

szakmai feladatai

4 091130 6vodai nevel6s, ellitis szakmai feladataiNemzetis6

5 091L40 6vodai nevei6s elldtis m(kodtet6si feladatai

6 09 6015

10403 0 Gyermekek napkozbeni elldtisa csal6di brilcs6de, munkahelp
btilcs6de, napkozbeni gyermekfeliigyelet vagy alternativ napkozbeni
elliitds f an

104031 rmekek bolcs6d6ben 6s mini bolcs6d6ben ttirt6n6 elliitfsaG

Gyermek6tkeztet6s brilcs6d6ben, fogyat6kosok nappali
int6zm6n ben
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Gyermek6tkeztet6s koznevel6si int6zm6nyben
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elnoke gyakorolja.

5.2. A kdlts6 t6si szervn6l alkalmazdsban 6il6 szem6l k o zon

6. A ktiznevel6si int6zm6nyre vonatkoz6 rendelkez6sek

A koznevel6si int6zm6ny

6.1.1. tipusa: Tdbbc6lti, kozos igazgatisri int6zm6ny

6.1.2. alapfeladatinak jogszabaly szerinti megnevez6se: A krizoktatSs16l sz616 1993.6vi
LXXIX. Tv- 6s a nemzeti koznevel6sr6l sz6l6 20L1,. 6vi CXC. Tv. szerinti 6vodai
nevel6s. A gyermekek v6delm6r6l 6s a gyimiigyi igazgatAsr6l s26161997.6v1
XXXI. Tv. szerinti bolcs6dei gondozis, nevel6s.

6.1.3. gazdilkod6sival tisszefii996 jogositvinyok:
Az int1zm1ny p6nziigyi, gazdasAgi feladatait Kondorosi Ktlzris Onkorminyzati

Hivatal sz6khelye: 5 553 Kondoros, H6srik tere 4-5. litja el.

A miikrid6si tamogatSs konkr6t m6rt6k6t a t6rsul6s r6sztvev6i a mindenkori 6ves
kolts6gvet6si rendeletiikben iillapitjiik meg. Az int6zm6.ny p6.nziigyi, gazdasigi feladatait
Kondorosi Ktiztis 6nkorminyzati Hivatal latja el.
Az intbzmbny 6l6n a TirsulSsi Tandcsi ril6sen kinevezett int6zm6nyv ezet6 eL aki
felel az int6zm6ny miikrid6s66rt 6s gazdilkodisd6rt.

6.2. A feladatelliitisi helyenk6nt felvehet6 maxim6lis gyermek-, tanul616tszim a
koznevel6si int6zm6n

6.3. A feladatellitist szol lo r a tla nva n

foglalkoztat6si jogviszony i ogviszo nyt szabe\ oz6 jo gszab Aly

1
K6zalkalmazotti jogviszony Krizalkalmazottak jo96ll6sd16l sz6l6 1992.6vi XXXIll. tv

szerint

2 Munkaviszony Munka tdrv6nykdnyv6r6l sz6l6 2012.6vi I. tv.

feladatellet6si hely megnevez6se maximilis gyermek-,
tanul6l6tszim

1 Kondoros 6voda 135 f6

2 Kondoros bolcs5de 26 f6

ingatlan c[me ingatlan
helyrajzi
szima

vagyon feletti
rendelkez6s joga
vagy a vagyon
haszn6lati loga

az ingatlan
funkci6ja, c6lja

1, 5553 Kondoros, Csabai tit 25 20?3 /1.hrsz. Hasznilati iog Ovoda/bdlcs6de

Z 5552 Kardos, Arpid utca 16. 28 /3.hrsz Hasznalati jog Ovoda/bcilcs6de

6.t.

tagozat megielol6se



Magyar
ellamkincstfr

zARannr
Az rillamhiztart6sr6l sz6l6 trirvdny vdgrehajt6s6r6l sz6l6 368i201 l. (Xn. 31.) Korm. rendelel 5. { (4) bekezddse
alapjrin a Magyar Allamkincstir nweben igazolom, hogy jelen alapit6 oki:'at m6dosit6sokkal egysdges
szerkezetbe foglalt sz<irege megfelel az alaprto okirarnak a KONDOROSI I OBBSINCS OVODA ES
BOLCSODE 2020. okt6ber 22. napjdn kelt,2021 . jantdr 12. napj6t6l alkalmazand6 634432-3 okiratsziimf
m6dosit6 okirattal vdgrehajtott m6dositiisa szerinti taftalmiinak.
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