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Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2014. február 13-i soros nyílt üléséről 

 
 

A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
 9/2014. (II.13.) önkormányzati határozat 

 Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-       
testülete elfogadja a határozat mellékletét képező a 
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát.    

 
Felelős: Medvegy Mihályné polgármester 
Határidő: értelem szerint 

  
                      

 Medvegy Mihályné s.k.                     dr. Csatlós László 
        polgármester                            jegyző megbízásából: 
                                                                                            Kosznáné Pule Ilona 
                                                                                           kirendeltség-vezető s.k. 
A kivonat hiteléül: 
 
………………………………………. 

   Szívós Henriette 
jegyzőkönyvhitelesítő  

 Telekgerendás, 2014. február 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. melléklet      
HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 

A l a p í t ó  O k i r a t Módosítás 
 
Az Alapító Okirat 
 
3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény alapján feladata az óvodai nevelés és iskolai 
életmódra való felkészítés, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 
foglaltak ellátása. 
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv. alapján feladata 
a bölcsődei ellátás.  
Alapvető szakágazata: 851020  
3/A. Alaptevékenységei:  

 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, a többi gyermekkel 

           együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. 
- Pszichés fejlődés egyéb zavara (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás 

zavar) 
- Érzékszervi – látás – fogyatékosság 
- Érzékszervi – hallás – fogyatékosság 
-    Beszédfogyatékosság 

 
Feladata továbbá: 

- A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, a többi 
gyermekkel együtt nevelhető, oktatható gyermekek ellátása, aki a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan 
jelentősen alulteljesít. 

- Iskolai életmódra felkészítés, a fogyatékos és nem fogyatékos gyermekek 
óvodai nevelése és iskolai életmódra felkészítése. 

- Az óvoda bármely csoportjában a szülők igénye szerint köteles 
gondoskodni a szlovák nemzetiségű kétnyelvű óvodai nevelésről, szlovák 
nemzetiségi hagyományok ápolásáról. 

- Köteles biztosítani az óvodás korú gyermekek napközbeni ellátását. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
12. pontját az alábbiak szerint módosítja: 12. Gazdálkodási besorolása: költségvetési szerv. Pénzügyi gazdálkodási feladatait a 

jóváhagyott működési költségvetés keretein belül az Újkígyósi Közös Önkormányzati 
Hivatal Telekgerendási kirendeltsége látja el. A bérgazdálkodási jogkör az intézmény 
vezetőjét illeti meg. 

 
 
Záradék: a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát Telekgerendás Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete a 9/2014. (II. 13.) önkormányzati határozatával hagyta 
jóvá.  
Az Alapító Okirat módosítása a törzskönyvi bejegyzés napjától hatályos. 
 
Telekgerendás, 2014. február 13.  
 
 

Medvegy Mihályné 
      polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
2. melléklet A L A P Í T Ó  O K I R A T 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 1. Költségvetési szerv megnevezése:  
 Telekgerendás Községi Önkormányzat Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde  
 Rövidített neve: Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
 
2. Székhely: 5675 Telekgerendás, Dózsa u. 8. szám 
 
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény alapján feladata az óvodai nevelés és iskolai 
életmódra való felkészítés, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 
foglaltak ellátása. 
 
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv. alapján feladata 
a bölcsődei ellátás.  
Alapvető szakágazata: 851020  
3/A. Alaptevékenységei:  

 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, a többi gyermekkel 

           együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. 
- Pszichés fejlődés egyéb zavara (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás 

zavar) 
- Érzékszervi – látás – fogyatékosság 
- Érzékszervi – hallás – fogyatékosság 
-    Beszédfogyatékosság 

 
Feladata továbbá: 

- A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, a többi 
gyermekkel együtt nevelhető, oktatható gyermekek ellátása, aki a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan 
jelentősen alulteljesít. 

- Iskolai életmódra felkészítés, a fogyatékos és nem fogyatékos gyermekek 
óvodai nevelése és iskolai életmódra felkészítése. 

- Az óvoda bármely csoportjában a szülők igénye szerint köteles 
gondoskodni a szlovák nemzetiségű kétnyelvű óvodai nevelésről, szlovák 
nemzetiségi hagyományok ápolásáról. 

- Köteles biztosítani az óvodás korú gyermekek napközbeni ellátását. 
 
4. Ellátható vállalkozási tevékenység köre: vállalkozási tevékenységet nem végez.  
 
 
5. Típus szerinti besorolása:  Az intézmény közös igazgatású: óvoda és bölcsőde szakszolgálat. 

 



6. Tagozat megnevezése: általános 
 
7. Működési köre: Telekgerendás közigazgatási területe 
 
8. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: Telekgerendás Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete 
Irányító szerve székhelye: 5675 Telekgerendás, Dózsa u. 13. 
Irányító szerv vezetője: polgármester. 
 

9. Alapítás kelte: 1994. 01. 01. 
 
10. Fenntartó neve és címe : Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 5675 Telekgerendás, Dózsa u. 13. 
 
11. Férőhelyek száma:  

Férőhelyek száma:  óvoda  - maximum 50 fő 
         bölcsőde  - maximum 10 fő  

 12. Gazdálkodási besorolása: költségvetési szerv. Pénzügyi gazdálkodási feladatait a 
jóváhagyott működési költségvetés keretein belül az Újkígyósi Közös Önkormányzati 
Hivatal Telekgerendási kirendeltsége látja el. A bérgazdálkodási jogkör az intézmény 
vezetőjét illeti meg. 

 
13. Feladatellátást szolgáló vagyon: Telekgerendás, Dózsa György u. 8. szám alatti épület a 

berendezéseivel. 
 14. A vagyon feletti rendelkezés joga: A törzsvagyon használati jogát az intézmény 

gyakorolja. Amennyiben a rendeltetésszerű működéshez feladatcsökkenés vagy 
megszűnés az ehhez kapcsolódó vagyon használata már nem indokolt, annak 
megvonásáról a képviselő –testület rendelkezik. 

 
15. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:   - pályázat útján a képviselő-testület nevezi ki. 
 - vezetői megbízást 5 évtől 10 évig terjedő időtartamra határozza meg. 
 - teljes munkaidőben foglalkoztatott 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 
I. törvény az irányadó. 

 
16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
 

Záradék: a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát Telekgerendás Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete a 9/2014. (II. 13.) önkormányzati határozatával hagyta 
jóvá.  
Jelen egységes szerkezetű alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napjától hatályos. 
 
Telekgerendás, 2014. február 13.  
 
 

Medvegy Mihályné 
                   polgármester 


