JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 31-én 18,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
97/2012.(V.31.) számú határozat
Tárgy: módosított napirend elfogadása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a polgármester javaslatára – az alábbi
napirendet fogadja el:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Testvérközségi kapcsolattartással kapcsolatos döntések meghozatala
A Monori Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének bemutatkozása
A szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása
A 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló
megvitatása
A 2011. évi védőnői munkáról szóló beszámoló megvitatása
A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások megvitatása
A Szelektrovill Kft-vel kötött szerződéssel kapcsolatban felmerült kérdések megvitatása
A Péteri Általános Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatala
Egyebek.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 31-én 18,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
98/2012.(V.31.) számú határozat
Tárgy: a Nagypakai testvérközség delegációjának meghívása
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 7. napjára Tisztelettel
meghívja a Nagypakai Önkormányzat delegációját a Péteriben tartandó testvérközségi
látogatásra, mellyel egy időben kerül megrendezésre a Szlovák Falunap a Péteri Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.
2) A Képviselő-testület a testvérközségi látogatással kapcsolatos teendőkre a 2012. évi civil
támogatások megmaradt előirányzatának terhére 150.000 forintot biztosít.
3) A Képviselő-testület felkéri a Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatot és a Péteri
Nyugdíjas Klubbot arra, hogy a testvérközségi látogatás megszervezésében az Önkormányzat
segítségére legyen.
Határidő: 2012. július 7.
Felelős: polgármester, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, Nyugdíjas Klub Elnöke

k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 31-én 18,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
99/2012.(V.31.) számú határozat
Tárgy: kapitányságvezetői kinevezés támogatása
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Szmodics Róbert r. alezredes
úr kinevezését a Monori Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Pest Megyei Rendőrfőkapitány urat tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 31-én 18,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
100/2012.(V.31.) számú határozat
Tárgy: polgármesteri hivatal felkérése rendelettervezet készítésére
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri hivatalt arra, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§(4) bekezdése szerinti
kirívóan közösségellenes megatartások vonatkozásában készítsen elő rendelettervezeti előterjesztést
megvitatásra.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: jegyző

k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 31-én 18,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
101/2012.(V.31.) számú határozat
Tárgy: beszámoló a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi gyermekjóléti gyermekvédelmi
feladatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 31-én 18,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
102/2012.(V.31.) számú határozat
Tárgy: a 2011. évi védőnői munkáról szóló beszámoló elfogadása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kalocsai Pálné területi védőnő 2011. évi
védőnői munkáról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 31-én 18,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
103/2012.(V.31.) számú határozat
Tárgy: nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások elfogadása
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Péteri Szlovák
Nemzetiségi önkormányzattal kötendő – a határozat 1. számú mellékletét képező –
együttműködési megállapodást és azt 2013. január 1-jei hatályba lépéssel elfogadja.
2) A Képviselő-testület megismerte a Péteri Német Nemzetiségi önkormányzattal kötendő – a
határozat 2. számú mellékletét képező – együttműködési megállapodást és azt 2013. január 1jei hatályba lépéssel elfogadja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1)-2) pontban foglalt együttműködési
megállapodások aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 31-én 18,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
104/2012.(V.31.) számú határozat
Tárgy: polgármester felkérése a Szelektrovill Kft.-vel való tárgyalások folytatására
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert arra, hogy a Képviselőtestület következő üléséig folytasson tárgyalást a Szelektovill Kft. ügyvezetőjével a tekintetben, hogy
a cég a felgyülemlett bérleti díj tartozását milyen módon tudja az önkormányzat által meghatározott
munkák kivitelezésével beszámítani.
Határidő: KT következő ülése
Felelős: polgármester
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. május 31-én 18,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
105/2012.(V.31.) számú határozat
Tárgy: Péteri Általános Művelődési Központ megszüntetése, új közoktatási intézmények alapítása
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
102.§(2) bekezdésének a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
11.§(1)-(2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az általa fenntartott Péteri Általános
Művelődési Központot (továbbiakban: ÁMK) 2012. július 31. napjával megszünteti.
2) A Képviselő-testület az ÁMK megszüntető okiratát a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
3) A Képviselő-testület 2012. augusztus 1. napjával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8.§(1) és (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8.§(1) bekezdésének b) pontjában kapott jogkörében eljárva az általános iskolai nevelés és oktatás,
valamint az alapfokú művészeti oktatás biztosítására Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény elnevezéssel új intézményt alapít. A Képviselő-testület az intézmény
alapító okiratát a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
4) A Képviselő-testület 2012. augusztus 1. napjával a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8.§(1) és (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8.§(1) bekezdésének b) pontjában kapott jogkörében eljárva az óvodai nevelés biztosítására Aprók
Háza Óvoda elnevezéssel új intézményt alapít. A Képviselő-testület az intézmény alapító okiratát a
határozat 3. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az ÁMK igazgató kinevezésének 2012.
augusztus 1. napjával történő módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
6) A Képviselő-testület felkéri az ÁMK igazgatóját, hogy az alapdokumentumokat (pedagógiai és nevelési
program, minőségirányítási program, szervezeti és működési szabályzat, házirend, belső szabályzatok)
készítsék el, és a szükséges legitimációs feladatokat végezzék el.
7) A Képviselő-testület az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2008.
(VI.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 4. számú függelékét a határozat 4. számú
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és elrendeli az SZMSZ-el történő együttalkalmazását.
8) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1)-7) pontokban hozott döntéseivel összefüggő,
költségvetést érintő intézkedéseket költségvetési rendelet-módosítás keretében terjessze a Képviselőtestület elé, továbbá a döntéssel kapcsolatos bejelentési, tájékoztatási kötelezettségeknek tegyen eleget.
Határidő: az 1)-4) és 7) pontok tekintetében azonnal
az 5)-6) és 8) pont tekintetében 2012. július 31.
Felelős: polgármester, jegyző, ÁMK igazgató
k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester
A kiadmány hiteléül:
dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

105/2012.(V.31.) számú határozat 1. számú melléklete
Megszüntető Okirat
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 11.§(7) bekezdése alapján az alábbi 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.

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
polgármester

Keresztény Anikó
jegyző

Záradék:
Jelen megszüntető okiratot Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 105/2012.(V.31.)
számú határozatával elfogadta.
Dr. Molnár Zsolt
polgármester

105/2012.(V.31.) számú határozat 2. számú 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 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:
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
852020 alapfokú művészetoktatás
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
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

Helyrajzi szám

Alapterület (m²)

Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

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.
Dr. Molnár Zsolt
polgármester

Keresztény Anikó
jegyző

Záradék:
Jelen alapító okiratot Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 105/2012.(V.31.) számú
határozatával fogadta el.

Dr. Molnár Zsolt
polgármester

105/2012.(V.31.) számú határozat 3. számú 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:
1) Költségvetési szerv neve, székhelye:
Neve: Aprók Háza Óvoda
Székhelye: 2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 60.
OM azonosítója:
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
Aprók Háza Óvoda

Helyrajzi szám
240

Alapterület (m²)
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
polgármester

Keresztény Anikó
jegyző

Záradék:
Jelen alapító okiratot Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 105/2012.(V.31.) számú
határozatával fogadta el.

Dr. Molnár Zsolt
polgármester

105/2012.(V.31.) számú határozat 4. számú melléklete
4. számú függelék
Alaptevékenységi szakágazat:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Az önkormányzat alaptevékenységnek szakfeladatszám szerinti besorolása:
Ssz.

Száma:

Megnevezése:

1

360 000

Víztermelés, - kezelés, ellátás

2

370 000

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

3

382 101

települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

4

412 000

Lakó- és nem lakó épület építése

5

421 100

Út, autópálya, járda építése

6

429 900

Egyéb m.n.s. építés

7

581 400

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

8

680 002

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

9

680 002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

10

750 000

Állat-egészségügyi ellátás

11

811 000

Építményüzemeltetés

12

812 000

Takarítás

13

813 000

Zöldterület-kezelés

14

841 112

Önkormányzati jogalkotás

15

841 132

Adóigazgatás

16

841 133

Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

17

841 154

18

841 192

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
Kiemelt (állami és) önkormányzati rendezvények

19

841 401

Közvilágítás

20

841 402

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

21

841 902

Központi költségvetési befizetések

22

841 906

Finanszírozási műveletek

23

841 907

Önkormányzatok elszámolásai a ktgvetési szerveikkel

24

841 908

Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

25

842 155

Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai

26

842 531

Polgári védelem ágazati feladatai

27

862 101

Háziorvosi alapellátás

28

862 102

Háziorvosi ügyeleti ellátás

29

862 301

Fogorvosi alapellátás

30

869 041

Család- és nővédelmi, egészségügyi gondozás

31

869 042

Ifjúság-egészségügyi gondozás

32

882 111

Rendszeres szociális segély

33

882 112

Időskorúak járadéka

34

882 113

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

35

882 115

Ápolási díj alanyi jogon

36

882 117

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

37

882 118

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

38

882 119

Óvodáztatási támogatás

39

882 122

Átmeneti segély

40

882 123

Temetési segély

41

882 124

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

42

882 125

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

43

882 129

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

44

882 201

Adósságkezelési szolgáltatás

45

882 202

Közgyógyellátás

46

882 203

Köztemetés

47

889 942

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

48

890 216

49

890 301

Önkormányzatok ifjúsági kezdeményezések és programok,
valamint támogatásuk
Civil szervezetek működési támogatása

50

890 302

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

51

890 441

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

52

890 442

53

890 443

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás

54

890 506

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

55

900 400

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

56

910 121

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

57

910 123

Könyvtári szolgáltatások

58

910 301

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

59

910 302

Történelmi hely, építmény egyéb látványosság megóvása

60

910 501

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

61

910 502

62

931 102

Közművelődési intézmények, közösségi színterek
működtetése
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

63

931 201

Versenysport-tevékenység és támogatása

64

931 202

Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

65

931 204

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

66

931 301

67

931 903

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és
támogatása
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

68

932 910

Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység

69

932 912

Táncterem működtetése

70

932 913

Mindenféle máshová nem sorolható szabadidős szolgáltatás

71

949 900

72

960 302

Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység
Köztemető fenntartás és működtetés

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 31-én 18,00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbi
határozatot hozta:
106/2012.(V.31.) számú határozat
Tárgy: pályázat kiírása óvodavezetői munkakör betöltésére
1) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprók Háza Óvoda óvodavezetői
munkakörének betöltésére a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 1) pont szerinti pályázati kiírásnak a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján, az
Emberi Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában, és az önkormányzat honlapján való
megjelentetésről, továbbá a pályázati eljárás lebonyolításáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

k.m.f.
Dr. Molnár Zsolt sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

dr. Veres Ildikó
jkv.

Keresztény Anikó sk.
jegyző

106/2012.(V.31.) számú határozat melléklete
Pályázati kiírás
Péteri Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet az
Aprók Háza Óvoda
Óvodavezető
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2012. augusztus 1-től –
2017. július 31-ig szól
A munkavégzés helye: Pest megye, 2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 60.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a) az intézményben folyó nevelő munka irányítása, szervezése, ellenőrzése
b) a költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek
biztosításáról
c) gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai tekintetében, és dönt az
intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy
közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe
d) rendszeres kapcsolattartás a fenntartóval
e) felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
a) Büntetlen előélet,
b) Magyar állampolgárság,
c) Cselekvőképesség,
d) Főiskola, pedagógus szakvizsga, óvoda-pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év
szakmai tapasztalat,
e) Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Benyújtandó dokumentumok:
a) részletes szakmai önéletrajz fényképpel ellátva
b) vezetői program és szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések
c) végzettséget igazoló dokumentumok másolata
d) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
e) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy
a pályázati eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik,
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagának tárgyalását nyílt
vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri
motivációs levél

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
a) legalább 2 év óvodavezetői vagy óvoda-vezető helyettesi munkakörben szerzett tapasztalat
b) felhasználói szintű számítógépes ismeretek
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2012. augusztus 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 6.
A pályázatok benyújtásának módja:
a) Postai úton, Péteri Község Polgármesterének címezve 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Óvodavezető.
b) Személyesen a Péteri Községi Polgármesteri Hivatalban
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a pályázat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
honlapján történő megjelenést követően 30 napon belül nyújtható be,
a pályázókat a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5.§(8) bekezdése alapján 3 tagú szakértő
bizottság hallgatja meg,
a Képviselő-testület a pályázat benyújtásának határidejét követő legközelebbi ülésén hoz
döntést
Határidőben benyújtott pályázatnak az a pályázat minősül, amely legkésőbb a határidő
utolsó napján 12,00 óráig a Polgármesteri Hivatalba beérkezett.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye,
a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapja
az Önkormányzat honlapja
az Emberi Erőforrás Minisztérium hivatalos lapja

