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AupnoRror

Alapft6 neve M agyar Mdltai Szeretetszolgdlat Egyesti let
Alapit6 cime 1125 Budapest, Szarvas Gdbor utca 58-60.
Fenntart6 neve: Magyar Mdltai Szeretetszolgdlat EgyesU let

Del-Dun5nt0li R6gi6 Kozpont

Fenntart6 sz6khelye: 762LP6cs, Janus Pannonius u. 6.

Fen ntart6 k6pviselcije : A fenntart6 kepviseletet a D6l-Dundnt0li R6gi6 vezet6je 6s

rigyvezet5je egyi.ittesen lStja el.

Fen ntart6 ban kszdmlasziima : 11784009-20200824

Fenntart6 / int6zm6ny
ad6szdma:

L9025702-2-43

Nyilvdntartiisba v6tel sziima : 7. Pk. 600LOlL989lL F6v6rosi Bir6sdg

lntezmeny hivatalos neve:
(20/2012. (Vt t t. 31. ) EM M t rend. )

telephelyek neve: 1".

2.

Magyar Mdltai Szeretetszolgdlat D6l-Dun6nt(li R6gi6

Kozpont Fejleszt6 Nevel6st-Oktatdst V 69z5 lskola

Magyar Mdltai Szeretetszolgdlat Del-Du niint0li Regi6

Marcali Fejlesztc5 Nevelest-Oktatdst Vegz6 lskoldja

Magyar Mdltai Szeretetszolg5lat Del-Duniint0li R6gi6

Si6foki Fej lesztci N evel6st-Oktatdst V 69zo lskolSja

I nt6zm6ny alapftSs6nak 6ve: 20t0. szeptember L.

OM azonosit6ja: 200L05

Mtikodesi eng. szdma: BABl72l2s9-3/2073

lnt6zm6ny tipusa:
(Nkt.7.9 fi)ds 20. 5 @)

Koznevel6si intezmeny
Fej I esztri nevel es-oktatdst v 69z6 iskola

lnt6zm6ny sz6khelye: 7629 Pdcs, Apafi (t 99-101.

lnt6zm6ny telephelyei : 1,.

2.

8700 Marcali, Tdncsics utca 103.

8600 Si6fok, Honv6d u.36



lntezm6ny 6s a telephelyek
bankszdmlaszdma:

Sz6khely: P6cs 11784009-20200831

Telephelyek: Marcali LL784OO9-2O2OO879

Si6fok 11784009-20200903

lntezm6ny vezet6j6nek
kinevez6si rendje:

Az intezm6nyvezet6t a r6gi6 vezet5je es regiondlis

rigyvezet6jebizza meg, nevezi ki, a megbizds ot 6vre sz6l.

Amennyiben az int6zm6nyvezet6 szem6ly6ben vdltozds

kovetkezik be, nem szriks6ges az Alap[t6 Okiratot

m6dositani.

AuprrvErENYsEGEK

Az intezmeny oktatdsi
munkarendie:

Nappali rendszer( iskolai oktatds

Felrjgyeleti szerv: Szakmai tiirv6nyess6gi fel tigyelet :

Magyar Mdltai Szeretetszolgdlat Egyesr.ilet

D6l-Dundnt(li R6gi6 Kozpont

A fenntart6i tev6kenys6g tiirv6nyess6gi felligyelete:
Baranya Megyei Kormdnyhivatal
(7623 P6cs, J6zsef A. u. 10.)

Somogy Megyei Kormdnyhivatal
(7400 KaposvSr, Csokonai u. 3.)

Mfikod6si tertilet: Somogy megye, Baranya megye

Az intezmeny jogdll6sa: egyesiilet, kcjzhaszn0 karitativ szervezet

Az intezmenybe felvehetd
maximdlis l6tsz6m
feladatelldtdsi helyen kent:
Sz6khely: P6cs:

1. telephely: Marcali:
2. telephely: Si6fok:

t2f6
24 f6
24 f6

Int6zm6ny alapfeladata :

(20L1. dvi CXC tdrvdny 4.5 @ p.

pontjo 7.5 (1) bekezdds g. pontjo,

o (2) bekezdds, a 75.5-o, volamint
o 20.9 (7) bekezddse olopjdn)

fejlesztci nevel6s, fejlesztri nevel6s-oktatds egy6ni

6s csoportos formdban

azoknak a sajdtos nevel6si ig6ny( gyermekeknek,

tanul6knak az iskolai ell6tiisa, akik a tobbi
gyermekkel, tanul6val nem foglalkoztathat6k
egyritt.



Sajdtos nevel6si ig6ny(
gyermek, tanu16:

az a kril6nleges bdndsm6dot igenyl6 gyermek, tanu16, aki a

szakert6i bizottsdg szakert6i v6lem6nye alapjdn

m ozgdssze rvi, lrzdksze rvi, 6 rte I m i va gy b esz6dfogyat6 kos,

tobb fogyat6kossd g egyrittes e l6ford u I dsa eset6n

halmozottan fogyatekos, autizmus spektrum zavarral vagy

egy6b pszich6s fejlc5d6si zavarral (s(lyos tanulSsi, figyelem-

vagy magatartdsszabdlyozdsi zavarral) krizd.

A Sajdtos nevel6si ig6ny( gyermekek 6vodai neveles6nek
irdnyelve 6s a Sajdtos nevelesi ig6ny( tanul6k iskolai
oktatdsdnak i16nyelve kiaddsd16l szolo 32/2012. (X.8.)

EMMI r. 3. mell6klete alapj6n sflyos es halmozottan
fogyate kos ta n u l6k fej leszt6 n evelese o ktatSsa.

A sajdtos nevelesi ig6ny( gyermekek fejlesztri neveltise, oktatdsa a befogad6 szocidlis

intezm6ny eprilet6ben m(kodik, amely Si6fokon a Honved 0t 36. sz. alatti egyhdzi

b6rlemeny (a Szent Kilit Pl6bdnia 6s Egyhdzkozoss6ggel kotott b6rleti szerz6d6s alapjdn),

Marcaliban a Tdncsics rit. 103. sz. alatti sajdt tulajdonri ingatlan, valamint P6csett az Apafi u.

99-101. sz. alatti sajdt tulajdonrl ingatlan.

A nevelS 6s oktat6munk5hoz kapcsol6d6 nem koznevel6si tev6kenyseg v6gz6se: szocidlis

elldtiis, amely gyermekek valamint tankoteles tanu16k szlmara nyfjthat6k.

A koznevelesi intezmeny tanul6inak szakorvosi ell6tdsdt az intezm6ny sz6khelyen,

telephelyein m(kod6 iskolaorvosi szolgdlat biztosftja

F rru rurnnrAs, GAZDALKoDAS

Rendelkezes az int6zmeny
feladatainak ellStdsdt szolgdl6
vagyon felett:

A vagyon feletti rendelkezrisi jogkort a Magyar Mdltai

Szeretetszolgdlat Egyesrilet D6l-Dundntrili R6gi6

r6gi6vezetr5je 6s regioniilis rigyvezetSje egyrittesen

gyakorolja.

R6szben ondll6an gazd6lkod6 int6zmeny.

Az int6zm6nyvezetd 6s a gazdasdgi vezet6, valamint a

regiondlis rigyvezet6 egyrittesen gyakorolja az utalviinyoz6i

jogositvdnyok:



jogkort.

Az int6zm6ny ellStdsdt
szolgd16 vagyon:

Allami normativa, fenntart6i hozz6j6rul6s, adomdnyok,

pdlyiizati forrdsok 6s onkormdnyzati t6mogatds

felhaszndlSsdval tort6nik az eves kolts6gvet6si terv szerint.

A tervet az int6zm6nyvezet6 6s a gazdasdgi vezet6 k6sziti.

A gazd6lkoddst a fenntart6 kepvisel6je ellenSrzi, A

forrdso k fel haszn 515s5 16l evente beszd mo16 k6sz ri l.

Fenntart6i 6s munkdltat6i
jogkor:

A jogkort a D6l-Dun6nt(li Regi6 vezet6se szdmira az

egyes0 let elncike meghata I mazdssa I delegd lta. A fen nta rt6i

6s munkdltat6i jogkort a Magyar Mdltai Szeretetszolgdlat

Egyesrilet D6l-Dundnt0li Regi6 r6gi6vezet6je 6s regiondlis

ri gyvezetcije egyUttesen gya korolja.

Amennyiben a r6gi6vezeto 6s/vagy a regiondlis UgyvezetS

szem6ly6ben vdltozds kovetkezik be, nem sztikseges az

Alapit6 Okiratot m6dosftani.

Alapit6 okirat kelte: 2OL6. iiprilis. L

Zdrodik: Az egysdges szerkezetbe foglolt Alopito Okirot modositdso o fenntorto
kepviseldinek 2016/2. sz. hotdrozoto olapjdn tortent.
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l.

Magyar M 6ltai Szeretetszol96lat Egyesri let
fenntart6jdnak k6pviselet6ben

Csonka Pdl

iilis ri


