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ALAPÍTÓ OKIRAT
A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1897-ben Somogy Megye Főispánja
által alapított Siketnémák Kaposvári Államilag Segélyezett Intézete, jelenlegi nevén
Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója, Diák- és Gyermekotthona 2011. július I. napjával történő átszervezése következtében kialakított Somogy
Megyei Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója és Diákotthona részére az
1993. évi LXXIX. törvény 37. s-a szerinti tartalmai követelményeknek és az 1992.évi
XXXVIII. törvény 18/1. S és 90. s-aiban foglaltaknak megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
Somogy Megyei Önkormányzat
Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézménye, Nevelési Tanácsadója és Diákotthona

1. A költségvetési szerv neve:

SMÖ Duráczky EGYMI és Nevelési
nácsadó

Rövid neve:

7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8.

2. Székhelye:
3. Jogszabályban
feladata:

meghatározott

4. Alaptevékenysége:
a.) Szakágazati
b.) Ellátandó
851012

851011

Ta-

besorolása:

köz-

Közoktatás . .,-

Alapfokú oktatás
852010

alaptevékenység:
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése, ellátása:
3-6 éves korú sajátos nevelési igényű
(hallássérült,
halmozottan
fogyatékos
hallássérült, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók. vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével,
valamínt megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének. tartós és súlyos rendellenességével gyermekek óvodai nevelése
integrált körülmények között nevelhető
mozgássérült
gyermekek
logopédiai
óvodai nevelése, fejlesztése
Óvodai nevelés, ellátás

,
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852012

/

852011

852022

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(J-4. évfolyam)
- l-4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás
- tanköteles korú sajátos nevelési igényű
hallássérült, beszédfogyatékos, gyengén
látó, . testi-, értelmifogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzdő tanulók
általános iskolai oktatása, nevelése
- integrált körülmények között nevelhetőoktatható mozgássérült tanulók logopédiai, iskolai fej lesztése
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (l-4. évfolyam)
iskola otthonos nevelés-oktatás
- 6-18 éves korú tanulók egyűttnevelése,
oktatása sajátos nevelési igényű tanulókkal
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)'"
_.
....
. .....
-

852021

855912
855911
855914
852014

tanköteles korú sajátos nevelési igényű
hallássérült, beszédfogyatékos, gyengén
látó, testi-, értelmifogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzdő tanulók
általános iskolai oktatása, nevelése
- integrált körülmények között nevelhetőoktatható mozgássérült tanulók logopédiai, iskolai fejlesztése
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
- 10-18 éves korú tanulók egyűttnevelése,
oktatása sajátos nevelési igényű tanulókkal
Sajátos
nevelési
Igenyű
tanulók
napköziotthoni nevelése
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Általános iskolai felnőttoktatás (I-4. évfolyam)

r
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852024
855915
855921

856011

I'

Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű tanulók általános
iskolai tanulószobai nevelése
Nappali rendszerü iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése:
- diákotthoni, kollégiumi szálláshely nyújtása sajátos nevelési igényű (hallássérült,
halmozottan fogyatékos hallássérült és
beszédfogyatékos ) gyermekek, tanulók
számára
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység:
- nevelési tanácsadás
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás:
a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendeli enességével küzdő gyermekek fejlesztésének segitése, hiperaktivitás, figyelemzavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia,
kevert specifikus fejlődés zavar területén
gyógytestnevelés
iskolapszichológusi szolgáltatás
utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése,
az
integrált
nevelésbenoktatásban résztvevők szakmai segitése
- konduktív pedagógiai ellátás
- óvodás és tanköteles korú sajátos nevelési igényű (beszédhibás, súlyos fokban
beszédhibás, tanulási zavart mutató)
gyermekek, tanulók logopédiai szűrővizsgálata, ambuláns logopédiai vizsgálata, ellátása
- sajátos nevelési igényű (beszédhibás, beszédfogyatékos)
gyermekek
komplex
gyógypedagógiai és logopédiai ellátása
- óvodában és iskolában integráltan fejlesztett sajátos nevelési igényű (hallássérült, tanulási folyamatban súlyosan akadályozott,
látássérült,
mozgássérült)
gyermekek és tanulók speciális pedagógiai ellátása
középfokú oktatásban résztvevő sajátos
nevelési igényű (hallássérült, a megismerő funkciók, vagy a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessé-

,
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856012

856013

855935
855937
856020

856099
562912
562913
562914
931204
562917
682001

gével küzdő tanulók speciális pedagógiai
segitése
- audiológiai állomás működtetése az intézmény által gondozott gyermekek, tanulók ellátására
- Dél-Dunántúli Halláscentrum működtetése Somogy Megyei Önkormányzat
Kaposi Mór Oktató Kórháza együttműködésével
Korai fejlesztés, gondozás:
központi idegrendszeri sérülés miatt sajátos nevelési igényű (mozgássérült,
halmozottan fogyatékos mozgássérült)
gyermekek korai fejlesztése, tanácsadás
konduktív pedagógiai ambuláns ellátása,
utógondozása
- sajátos nevelési igényű (hallássérült,
halmozottan
fogyatékos
hallássérült)
gyermekek korai fej lesztése, tanácsadás
- sajátos nevelési igényű (látássérült, halmozottan fogyatékos látássérült) gyermekek korai fej lesztése, tanácsadás
- sajátos nevelési igényű (beszédhibás, beszédfogyatékos) gyermekek korai fejlesztése, tanács~.dás
_
- otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai,
konduktív
pedagógiai) gondozás
utazótanári szolgáltatás
Fejlesztő felkészítés:
- sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztő felkészítése
fejlesztő iskolai oktatás
Szakmai továbbképzések
M.n.s. egyéb felnőttoktatás
Pedagógiai szakmai szolgáltatás:
- szakirányú felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók gyakorlati képzése
középfokú
oktatásban
résztvevők
(gyógypedagógiai
asszisztensek, gyermekfelügyelők, stb.) szakirányú gyakorlati képzése
- szakírányú gyógypedagógusok, integráló
pedagógusok továbbképzése
Egyéb oktatást kiegészitő tevékenység
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
Munkahelyi étkeztetés
Lakóingatlan
bérbeadása,
üzemeltetése
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(szolgálati lakás fenntartása, üzemeltetése)
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
(bérbeadás külső igénybevevőnek térítés ellenében)
M.n.s egyéb szárazföldi személyszállítás
Egyéb vendéglátás
Egyéb m.n.S. szálláshely-szolgáltatás
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Általános épülettakaritás

682002

493909
562920
559099
773000
812100

r

S. Működési köre:

Regionális

6. Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Fő u. 10.

7. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés
7400 Kaposvár, Fő u. 10.

8. Gazdálkodási

Önállóan működő
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező szerv.
Pénzügyi-gazdasági
feladatait a Somogy
Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.
K&H Bank Zrt.
10403909-50526565-56501005

jogköre:

Számlavezető:
Számlaszám:
9. Vezetőjének kinevezési, megbízási,
választási rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe
tartozó igazgató kinevezés - magasabb vezetői megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és
végrehajtásáról
szóló
138/1992.(X.8.)
Korm. rendelet alapján a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény képesítési követelményeit figyelembe véve.

10. Foglalkoztatott jaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet alapján.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény, vagy a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. XXII. törvény (pl.
megbizási jogviszony) az irányadó.

ll. A fenntartó

Somogy Megyei Önkormányzat
7400 Kaposvár, Fő u. 10.

neve és címe:

12. Az intézmény típusa:

Többcélú, közös igazgatású közoktatási in-

•
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tézmény (gyógypedagógiai nevelési-oktatási
intézmény, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, diákotthon, gyermekotthon)
13. Tagintézménye:

8600 Siófok, Beszédes J. sétány 79-8!.
Nevelési Tanácsadó

14. Telephelyei:

Hétszinvirág telephely:
8700 Marcali, Petőfi u. 36.
Éltes Mátyás telephely:
7500 Nagyatád, Petőfi u. 51la.
7561 Nagybajom, Templom u. !.
7400 Kaposvár, Kanizsai u. 79.
7400 Kaposvár, Orci u. 18/a.
7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8.
8698 Somogyvár, Kaposvári u. 4.
7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér l.
7400 Kaposvár, Fő u. 10.
7400 Kaposvár, Fő u. 101.
7400 Kaposvár, Csokonai u. 4.
8700 Marcali, Berzsenyi u. 114.
8739 Nagyszakácsi, Kossuth L. u. 93 .

.)5. A feladat "Itát~~át s~olgál«lvllgyon ,.Azintézmény
afeladata~ amegyei ~nkorés a vagyonfeletti rendelkezés joga:
mányzati tulajdon és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖRben meghatározott vagyontárgyakkal végzi.
Az intézmény székhelyének ingatlana a
Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonát
képezi.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek)
használata leltár szerint.
16. Maximális tanuló létszám:

17. Az intézmény évfolyamainak
ma, tagozat típusa:
Székhelyén:

Óvoda: 75 fő
Iskola: 495 fő
Diákotthon: 95 fő
szá-

Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky
József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója és Diákotthona
3 óvodai évfolyam
l-8. osztályos iskolai évfolyam
Maximálisan tanulólétszárn:
óvoda: 75 fő

'.
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Telephelyein:

18. Az intézményi tevékenység eI1átá" ~~~~!!!l~w.óilja:_,_,~ ~
_

iskola: 195 fő
diákotthon: 95 fő
Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky
József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója és Diákotthona Hétszínvirág intézménye
l-8, osztályos iskolai évfolyam
l-8, osztályos iskolai évfolyamos általános
iskolai felnőttoktatás
Maximális tanulólétszám:
nappali iskolai oktatás: ISO fő
Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky
József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója és Diákotthona Éltes Mátyás intézménye
l-8, osztályos iskolai évfolyam
fejlesztő iskolai oktatás
l-8, osztályos iskolai évfolyamos általános
iskolai felnőttoktatás
Maximális tanulólétszám:
nappali iskolai oktatás: ISO fő
Az intézmény tevékenységét az 1992, évi
XXXVIII tv, és a vonatkozó jogszabályok,
valamint a-S()JÍíogyMegyeíÖllkonTIányzat
rendeletei alapján, a jóváhagyott Szervezeti
és Működési Szabályzatban részletezettek
szerint végzi,

Záradék:
A Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója és Diákotthona
alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 79/201 L(IX,28.) sz. határozatával2011. szeptember 28-i hatállyal hagyta jóvá.

Kaposvár, 20 II. szeptember 28.

Gelenc~r Attila
a kQ{gy~lléselnöke
/.-:::;:./

