JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. július 13-án 13,00 órakor tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
123/2012.(VII.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: napirend elfogadása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el:
1)

Az óvodavezetői
megválasztása

munkakörre

pályázók

meghallgatását

végző

szakértő

bizottság

2) A Péteri Általános Művelődési Központ megszüntetésével kapcsolatban meghozott döntések
módosítása – MÁK hiánypótlási felhívása alapján
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. július 13-án 13,00 órakor tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
124/2012.(VII.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: Az óvodavezetői munkakörre pályázók meghallgatását végző szakértő bizottság
megválasztása
1) Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A.§(6) alapján az Aprók Háza Óvoda óvodavezetői munkakörének
betöltésére kiírt pályázatra jelentkezett pályázók meghallgatását és a beérkezett pályázati
anyagok előzetes véleményezését végző 3 tagú szakértő bizottság tagjainak
Farkas Tibornét
Bori Istvánnét
Szabó Juditot
választja meg.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bizottság tagjainak megbízásával
kapcsolatos intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. július 13-án 13,00 órakor tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
125/2012.(VII.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: Péteri Általános Művelődési Központ Megszüntető Okiratának módosítása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 11.§ (7) bekezdése alapján a Péteri Általános Művelődési Központ Megszüntető Okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
Megszüntető Okirat
A Megszüntető Okirat az alábbi 2.1. ponttal egészül ki:
„2.1. A Megszüntető Okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. július 31.

Záradék: Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Péteri Általános Művelődési
Központ Megszüntető Okiratának módosítását a 2012. július 13. napján megtartott képviselő-testületi
ülésén a 125/2012. (VII.13.) KT határozatával elfogadta és jóváhagyta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. július 13-án 13,00 órakor tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
126/2012.(VII.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: Péteri Általános Művelődési Központ egységes szerkezetű Megszüntető Okiratának
elfogadás
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 11.§(7) bekezdése alapján a Péteri Általános Művelődési Központ Megszüntető Okiratát – a
határozat mellékletét képező formában és tartalommal – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

126/2012.(VII.13.) számú határozat melléklete
Megszüntető Okirat
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 11.§(7) bekezdése alapján az alábbi egységes szerkezetű megszüntető okiratot adja ki:
1. Megszűnő költségvetési szerv:
1.1 Neve: Péteri Általános Művelődési Központ
1.2 Rövidített neve: ÁMK
1.3 Székhelye: 2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 57.
1.4 OM azonosító száma: 032506
1.5 Törzsszáma: 669216
1.6 Szakágazat száma: 852010 alapfokú oktatás
1.7 Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2.
1.8 Intézményegységei és azok telephelyei:
a) Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 57.
b) Aprók Háza Napköziotthonos Óvoda
2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 60.
c) Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház és Könyvtár
2209 Péteri, Földváry-Boér Park 1.
1.9 Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3.§(2)-(3) bekezdése, 4.§-a, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 3.§-a, 53.§(2) bekezdése és a 76.§(1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§(1) és (4) bekezdése alapján közfeladata a közoktatás, amely
magában foglalja az általános iskolai nevelést és oktatást, óvodai nevelést valamint a helyi
közművelődési és települési könyvtári tevékenység ellátása.
1.10 Típus szerinti besorolása: általános művelődési központ. Szervezetileg egyetlen önálló
intézmény, önálló intézményegységekkel rendelkezik. Egységei: általános iskola, alapfokú
művészetoktatási intézmény, óvoda, művelődési ház, könyvtár. Alaptevékenységére
vonatkozóan önálló jogi személy.
1.11 Tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv.
1.12 Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény.
1.13 Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv.
2. Megszüntetés időpontja és módja: a költségvetési szerv 2012. július 31. napjával
jogutódlással megszűnik.
2.1. A Megszüntető Okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. július 31.

3. Megszüntetés indoka: a költségvetési szerv megszüntetésére a köznevelési feladatok
ellátásának változása miatt kerül sor. Ezzel egyidejűleg két új szakmailag önálló intézmény
alapításával magasabb színvonalú feladat-ellátás jön létre. Valamint a közművelődési és
könyvtári feladatokat az önkormányzat közvetlenül, nagyobb hatékonysággal külön intézmény
nélkül látja el.
4. Megszüntető szerv neve és címe:
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2.
5. Megszüntető határozat száma: 105/2012.(V.31.) számú határozat
6. Jogutód intézmények neve, székhelye:
Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 57.
Aprók Háza Napköziotthonos Óvoda
2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 60.
Péteri Község Önkormányzata
2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2.
7. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladatok jövőbeni ellátása:
A Péteri Általános Művelődési Központ jogutódlással szűnik meg. Alapfeladatainak
ellátásáról Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított és fenntartott Pittner
Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és az Aprók Háza
Napköziotthonos Óvoda, valamint az önkormányzat közvetlenül gondoskodik.
8. Rendelkezés a kötelezettségekről és tartozásokról:
A kötelezettségek és az esetlegesen fennálló tartozások tekintetében a megszüntetett szerv
jogutódja a Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és az
Aprók Háza Napköziotthonos Óvoda, valamint Péteri Község Önkormányzata. A jelen
okirattal megszüntetett Péteri Általános Művelődési Központ 2012. július 31-ig vállalhat
kötelezettséget.
9. Rendelkezés az intézményben foglalkoztatottakról:
A megszűnő intézmény alkalmazottait a Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és az Aprók Háza Napköziotthonos Óvoda intézményekben,
valamint Péteri Község Önkormányzatánál kell továbbfoglalkoztatni.
10. Rendelkezés vagyonról:
A Péteri Általános Művelődési Központ feladatainak ellátásához biztosított vagyon feletti
rendelkezés joga a Képviselő-testület által alapított és fenntartott Pittner Dénes Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményre, az Aprók Háza Napköziotthonos Óvodára,
valamint az önkormányzatra száll.
Dr. Molnár Zsolt s.k.
polgármester

Keresztény Anikó s.k.
jegyző

Záradék:
Jelen egységes szerkezetű megszüntető okiratot Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 126/2012.(VII.13.) számú határozatával elfogadta.
Péteri, 2012. július 13.
Dr. Molnár Zsolt
polgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. július 13-án 13,00 órakor tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
127/2012.(VII.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító
Okiratának módosítása
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
3.§(2) bekezdése értelmében a Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézménynek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az
államháztartásról szóló valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§(1)
bekezdésének b) pontja, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)
Korm. rendelet, az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és
kiadásáról szóló 27/1998.(VI.10.) MKM rendeletet és a szakfeladatrendről és az államháztartási
szakágazati rendről szóló 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet alapján az Alapító Okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
Alapító Okirat
1) Az Alapító Okirat 9) pontjának szakágazat száma és megnevezése része az alábbiak szerint
módosul:
„Szakágazat száma és megnevezése: 852010 alapfokú oktatás”
2) Az Alapító Okirat 1) pontja az alábbi alponttal egészül ki:
„Alapításának időpontja: 2012. augusztus 1.”
3) Az Alapító Okirat 10) pontja az alábbiakkal egészül ki:
„680 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”
4) Az Alapító Okirat az alábbi 17) ponttal egészül ki:
„17) Az alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. augusztus 1.”
Záradék: Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pittner Dénes Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását a 2012. július 13. napján
megtartott képviselő-testületi ülésén a 127/2012. (VII.13.) KT határozatával elfogadta és jóváhagyta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester
A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. július 13-án 13,00 órakor tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
128/2012.(VII.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Tárgy: Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes
szerkezetű Alapító Okiratának elfogadása
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény egységes szerkezetű Alapító Okiratát – a határozat melléklete
szerinti formában és tartalommal – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

128/2012.(VII.13.) számú határozat melléklete
Alapító Okirat
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
3.§(2) bekezdése értelmében a Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézménynek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az
államháztartásról szóló valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§(1)
bekezdésének b) pontja, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)
Korm. rendelet, az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és
kiadásáról szóló 27/1998.(VI.10.) MKM rendeletet és a szakfeladatrendről és az államháztartási
szakágazati rendről szóló 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet alapján az alábbi egységes szerkezetű
Alapító Okiratot adja ki:
1) Költségvetési szerv neve, székhelye:
Neve: Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Székhelye: 2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 57.
OM azonosítója:
Alapításának időpontja: 2012. augusztus 1.
2) Jogelőd intézmény neve, székhelye:
Péteri Általános Művelődési Központ 2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 57.
3) Alapító jogokkal felruházott irányító és fenntartó szerv neve, székhelye:
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2.
4) Felügyeleti szerve:
- Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete
- Péteri Község Önkormányzat jegyzője
5) Működési köre: Péteri Község közigazgatási területe
6) Gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő költségvetési szerv.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
10.§(4)-(5)-(6) bekezdése alapján Péteri Községi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el az önállóan működő költségvetési szerv
pénzügyi-gazdasági feladatait.
7) Jogszabályban meghatározott közfeladata: a közoktatásról szóló 1993. évi törvény 86.§(1)(2) és (3) bekezdése alapján általános iskolai oktatás és nevelés (beleértve többi tanulóval
együtt fejleszthető sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását is), amely magában
foglalja a alapfokú művészetoktatást.
8) Típus szerinti besorolása: közoktatási intézmény - általános iskola, alapfokú
művészetoktatási intézmény. Alaptevékenységére vonatkozóan önálló jogi személy.
9) Tevékenységei:
TEÁOR száma és megnevezése: 8520 alapfokú oktatás
Szakágazat száma és megnevezése: 852010 alapfokú oktatás
a) Alaptevékenysége:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 26.§-a alapján 8 évfolyammal rendelkező
alapfokú nevelési-oktatási intézmény, ahol alapfokú nevelés-oktatás és 10 évfolyammal
rendelkező alapfokú művészetoktatás folyik. Ellátja szakértői és rehabilitációs bizottság

szakvéleménye alapján megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt gondozásba
vett, gyermekek nevelését. Az enyhe beszédfogyatékos, dislexia, disgrafia, discalculia, ép
értelmi képességekkel rendelkező autista, autisztikus, magatartás és viselkedés zavaros,
beilleszkedési tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) sajátos nevelési igényű
gyermekek nevelését.
b) Az intézmény az alapfokú művészetoktatás keretében zeneművészeti ágon, táncművészet
ágon és rajz-festészet ágon végzi tevékenységét az alábbi tanszakokon:
- A 2010/2011. tanévig indított képzések esetén kimenő rendszerben a 2026/2027.
tanévig:
Zeneművészeti ágon: szolfézs, furulya, trombita, zongora, gitár
Táncművészeti ágon: néptánc
Rajz-festészet ágon: rajz, festészet, kézműves (műhely-előkészítő, műhelygyakorlat)
- A 2011/2012. tanévtől indított képzések esetén felmenő rendszerben:
Zeneművészeti ágon:
Klasszikus zene:
a) Fafúvós tanszak: furulya
b) Rézfúvós tanszak: trombita
c) Akkordikus tanszak: gitár
d) Billentyűs tanszak: zongora
e)Zeneismeret tanszak: szolfézs, szolfézs kötelező, zenetörténet-zeneirodalom,
zeneelmélet, zeneismeret
f) Kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, kórus
Táncművészeti ágon:
Néptánc tanszak: népi játék, néptánc, folklórismeret, tánctörténet, táncjelírásolvasás
Képző- és iparművészeti ágon:
Képzőművészeti tanszak: vizuális alapozó gyakorlatok, grafika és festészet
alapjai
Grafika és festészet tanszak: grafika és festészet műhelygyakorlat
Környezet- és kézműves kultúra tanszak: környezet- és kézműves kultúra
műhelygyakorlat
10) Szakfeladatok száma, megnevezése:
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
1-4. évfolyam
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
5-8. évfolyam
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágban
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

11) Felvehető maximális gyermeklétszám:
Általános Iskola: 8 évfolyam 224 tanuló
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:
Zeneművészeti ágon: 60 fő
Táncművészeti ágon: 60 fő
Képző- és iparművészeti ágon: 40 fő
12) Vállalkozási tevékenység: a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
13) A feladat ellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:
A költségvetési szerv feladatinak ellátásához biztosított vagyon:
Intézmény elnevezése, címe
Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

Helyrajzi szám

Alapterület
(m²)

517

2157

Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatinak ellátásához
szabadon és ingyenesen használja a benne lévő berendezéssel és szakmai felszereléssel. A
vagyon feletti rendelkezés jogát az Önkormányzat magának tartja fenn. Tevékenységéért,
valamint a kezelésben lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az intézmény
vezetője jogszabályban meghatározott módon felelős.
14) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 138/1992.(X.8.) Korm.
rendelet alapján nevezi ki.
15) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Az intézmény alkalmazottai közalkalmazottak, jogviszonyukra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadó.
16) Az intézmény képviseletére jogosultak:
A mindenkori kinevezett intézményvezető, illetve annak távolléte esetén a Szervezeti és
Működési Szabályzatban meghatározott helyettesítési rend az irányadó. Aláírási joggal az
intézményvezető rendelkezik, távollétében a megbízott helyettes.
17) Az Alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. augusztus 1.
Dr. Molnár Zsolt s.k.
polgármester

Keresztény Anikó s.k.
jegyző

Záradék:
Jelen alapító okiratot Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 128/2012.(V.31.) számú
határozatával fogadta el.
Péteri, 2012. július 13.
Dr. Molnár Zsolt
polgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. július 13-án 13,00 órakor tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
129/2012.(VII.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: Aprók Háza Óvoda Okiratának módosítása
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
3.§(2) bekezdése értelmében az Aprók Háza Óvodának a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló valamint az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8.§(1) bekezdésének b) pontja, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, és a szakfeladatrendről és az államháztartási
szakágazati rendről szóló 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet alapján az Alapító Okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
Alapító Okirat
Az Alapító Okirat 1) pontja az alábbi alpontokkal egészül ki:
„Alapításának időpontja: 2012. augusztus 1.”
„Az alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. augusztus 1.”

Záradék: Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprók Háza Óvoda Alapító
Okiratának módosítását a 2012. július 13. napján megtartott képviselő-testületi ülésén a 129/2012.
(VII.13.) KT határozatával elfogadta és jóváhagyta.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. július 13-án 13,00 órakor tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
130/2012.(VII.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Tárgy: Aprók Háza Óvoda egységes szerkezetű Alapító Okiratának elfogadása
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Aprók Háza Óvoda egységes szerkezetű
Alapító Okiratát – a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Danyi Dezsőné
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

130/2012.(VII.13.) számú határozat melléklete
Alapító Okirat
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
3.§(2) bekezdése értelmében az Aprók Háza Óvodának a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló valamint az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8.§(1) bekezdésének b) pontja, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, és a szakfeladatrendről és az államháztartási
szakágazati rendről szóló 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet alapján az alábbi Alapító Okiratot adja
ki:
Alapító Okirat

1) Költségvetési szerv neve, székhelye:
Neve: Aprók Háza Óvoda
Székhelye: 2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 60.
OM azonosítója:
Alapításának időpontja: 2012. augusztus 1.
Az alapító Okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. augusztus 1.
2) Jogelőd intézmény neve, székhelye:
Péteri Általános Művelődési Központ 2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 57.
3) Alapító jogokkal felruházott irányító és fenntartó szerv neve, székhelye:
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2.
4) Felügyeleti szerve:
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Péteri Község Önkormányzat jegyzője
5) Működési köre: Péteri Község közigazgatási területe
6) Gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő költségvetési szerv.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
10.§(4)-(5)-(6) bekezdése alapján Péteri Községi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el az önállóan működő költségvetési szerv
pénzügyi-gazdasági feladatait.
7) Jogszabályban meghatározott közfeladata: a közoktatásról szóló 1993. évi törvény 86.§(1)(2) bekezdése alapján óvodai nevelés, beleértve többi tanulóval együtt fejleszthető sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását is
8) Típus szerinti besorolása: közoktatási intézmény – óvoda.
9) Tevékenységi:
TEÁOR száma és megnevezése: 8510 iskolai előkészítő oktatás
Szakágazat száma és megnevezése: 851020 óvodai nevelés
Alaptevékenysége és szakfeladatszámai:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Integrált nevelés szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:

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
rendellenességével küzd.
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
10) Felvehető maximális gyermeklétszám: 3 csoport: 75 fő
11) Vállalkozási tevékenység: a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.
12) A feladat ellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:
A költségvetési szerv feladatinak ellátásához biztosított vagyon:
Intézmény elnevezése, címe

Helyrajzi szám

Alapterület
(m²)

Aprók Háza Óvoda

240

241

Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat nevelő feladatinak ellátásához szabadon
és ingyenesen használja a benne lévő berendezéssel és szakmai felszereléssel. A vagyon feletti
rendelkezés jogát az Önkormányzat magának tartja fenn. Tevékenységéért, valamint a
kezelésben lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az intézmény vezetője
jogszabályban meghatározott módon felelős.
13) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 138/1992.(X.8.) Korm.
rendelet alapján nevezi ki.
14) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Az intézmény alkalmazottai közalkalmazottak, jogviszonyukra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadó.
15) Az intézmény képviseletére jogosultak:
A mindenkori kinevezett intézményvezető, illetve annak távolléte esetén a Szervezeti és
Működési Szabályzatban meghatározott helyettesítési rend az irányadó. Aláírási joggal az
intézményvezető rendelkezik, távollétében a megbízott helyettes.
Dr. Molnár Zsolt s.k.
polgármester

Keresztény Anikó s.k.
jegyző

Záradék:
Jelen alapító okiratot Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 130/2012.(VII.13.)
számú határozatával fogadta el.
Péteri, 2012. július 13.
Dr. Molnár Zsolt
polgármester

