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KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 12/2012.(IV.23.) HATÁROZATAKÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 12/2012.(IV.23.) HATÁROZATA

A  2011.  évi  CXCV.  Törvény  az  államháztartásról,  a  368/2011.(XII.31.)  Korm.  rendelet  az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról, 
rendelkezéseiben foglaltak alapján  a már működő Napközi Otthonos Óvoda  alapító okiratát 
az alábbiak szerint adja ki:

A költségvetési szerv 

1. Neve: Napközi Otthonos Óvoda

2. Székhelye: 9484 Pereszteg, Petőfi u. 2.

3. Létrehozásáról szóló jogszabály: 8/1994.(III.29.)kt.hat.

4. Jogszabályban meghatározott köz- a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség
közfeladata: kezdetéig tartó nevelési feladatok ellátása

5. Alaptevékenysége

562912 Óvodai intézményi étkeztetés
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a 
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,l
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos  
rendellenességével küzd.

6. Szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés

7. Működési köre: Pereszteg  község közigazgatási területe

8. Irányító, alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve:
Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő-testülete

      Székhelye: 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1.

9. Típus szerinti besorolása:
• Gazdálkodási besorolása:    önállóan működő



• Pénzügyi-gazdasági feladatait
    ellátó szerv: Polgármesteri Hivatal Pereszteg 

10. Vezetőjének kinevezési rendje: Az  óvodavezetőt a  közalkalmazottak  jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. tv. alapján nyilvános pályázati 
eljárás  útján  határozott  időre  nevezi  ki  Pereszteg 
község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
foglalkoztatási jogviszonyok: évi XXXIII. tv. (Kjt.)

12. Alapító, fenntartó neve: Pereszteg Község Önkormányzata
Címe: 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1.

13. Intézmény típusa: óvoda
14. Feladatellátást szolgáló vagyon:  peresztegi 120/1 hrsz-ú ingatlan a rajta lévő épülettel 

és  a  vagyonleltár  szerinti  ingóságokkal,  amely 
Pereszteg Község Önkormányzata tulajdonában van. 
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a 
nevelési  feladatainak  ellátása  érdekében  szabadon 
használhatja. 

15. Vagyon feletti rendelkezési jog: Az  intézmény  a  rendelkezésére  bocsátott  vagyon 
használatára  az  önkormányzati  vagyon 
hasznosításáról  szóló mindenkori  hatályos rendelet 
szabályi  szerint  jogosult.  Az  intézmény  a 
rendelkezésére  álló  vagyont  nem  jogosult 
elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 

16. Maximális gyermeklétszám: 60 fő
17. Csoportok száma: 2

Pereszteg, 2012. április 23.

Záradék:
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget Pereszteg Község Önkormányzatának  
képviselő-testülete 12/2012.(IV.23.) sz. határozatával fogadta el.

Pereszteg, 2012. április 23.

Sellei Tamás
polgármester
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