JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
147/2013.(VII.31.) számú határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala
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Felelős: polgármester, jegyző
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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30órakor tartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozta:
148/2013.(VII.31.) számú határozat
Tárgy: Aprók Háza Óvoda Alapító Okiratának módosítása
1.) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprók Háza Óvoda Alapító
Okiratának módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti szövegezéssel
jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület az Aprók Háza Óvoda az 1.) pont szerinti módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozat 2. számú melléklete szerinti
szövegezéssel hagyja jóvá.
3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Alapító Okirat módosításának a
törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon.
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148/2013.(VII.31.) számú határozat 1. számú melléklete
Aprók Háza Óvoda Alapító Okiratának
módosítása
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprók Háza Óvoda 105/2012.(V.31.) számú
határozattal elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 9) pontjának Alaptevékenysége és szakfeladatszámai alatt meghatározott
rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép:
Alaptevékenysége és szakfeladatszámai:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Az Óvoda a gyermekek hároméves korától ellátja a területileg illetékes Rehabilitációs
Szakértői Bizottság véleménye, állásfoglalása alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek
fejlesztését, nevelését, akik a többi óvodás korú gyermekekkel együtt nevelhetők, az alábbi
területeken:
a) A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd:
Beszédfogyatékos,
Enyhe fokban értelmi fogyatékos- tanulásban akadályozott
Ép értelmű, vagy enyhe fokban értelmi fogyatékos autista
b) A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzd.
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
2. Az Alapító Okirat 10) pontja helyébe a következő szöveg lép:
Felvehető maximális gyermeklétszám: 3 csoport: 85 fő
Péteri, 2013. július 31.

Dr. Molnár Zsolt
polgármester

Keresztény Anikó
jegyző

Záradék:
Az Aprók Háza Óvoda Alapító Okiratának módosítását Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestülete 148/2013.(VII.31.) számú határozatával hagyta jóvá

Péteri, 2013. július 31.

Dr. Molnár Zsolt
polgármester

148/2013.(VII.31.) számú határozat 2. számú melléklete

Aprók Háza Óvoda Alapító Okirata
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
21.§(3) bekezdése értelmében az Aprók Háza Óvodának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 6. pontja, 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: 201697
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 Közös Önkormányzati 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
Az Óvoda a gyermekek hároméves korától ellátja a területileg illetékes Rehabilitációs Szakértői
Bizottság véleménye, állásfoglalása alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését,
nevelését, akik a többi óvodás korú gyermekekkel együtt nevelhetők, az alábbi területeken:
a) A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével
küzd:
Beszédfogyatékos,

Enyhe fokban értelmi fogyatékos- tanulásban akadályozott
Ép értelmű, vagy enyhe fokban értelmi fogyatékos autista
b) A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
10) Felvehető maximális gyermeklétszám: 85 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.
Péteri, 2013. július 31.

Dr. Molnár Zsolt
polgármester

Keresztény Anikó
jegyző

Záradék:
Jelen alapító okiratot Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 148/2013.(VII.31.) számú
határozatával fogadta el.

Péteri, 2013. július 31.

Dr. Molnár Zsolt
polgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, és 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
149/2013.(VII.31.) számú határozat

Tárgy: 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok és a maximális létszám
túllépésének fenntartói engedélyezése.
1.) Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013/2014. nevelési évre az
Aprók Háza Óvodában 3 óvodai csoport indulását engedélyezi.
2.) A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 3. számú
melléklet II. 7-8. pontja alapján engedélyezi az aprók Háza óvodában a 2013/2014.
nevelési évben mindhárom óvodai csoportban a maximális csoportlétszám 20%-kal
történő túllépését.
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