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Tisztelt Képviselő-testület!
A Vadvirág Óvoda alapító okiratának módosítására – az iskolához hasonlóan - két okból
kifolyólag van szükség egyrészt a fogyatékosság típusának meghatározása miatt, másrészt a
jogszabályváltozások teszik szükségessé az intézményi alapító okiratok fenntartó általi
felülvizsgálatát.
Az alapító okirat tartalmi követelményeit 2012. január 1. napjától az államháztartás
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 5. §-a tartalmazza. A közoktatási
intézmények alapító okiratnak módosításakor a közoktatási törvényben előírt tartalmi
követelményeket is figyelembe kell venni, így különösen a 37.§ (5) bekezdésében foglaltakat,
amely a közoktatási intézmény alapító okiratának tartalmi elemeit nevesíti.
A képviselő-testület 86/2011. (IX.20.) számú határozatával módosította elmúlt alkalommal,
ennek oka az volt, hogy a Napközi Otthonos Óvoda névváltoztatási kérelmét befogadva a
testület a péri óvoda elnevezését Napközi Otthonos Óvoda elnevezésről Vadvirág Óvodára
módosította.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közoktatási törvény) 121. §
(1) bekezdés 29. pontja szerinti fogyatékosság típusát- a sajátos nevelési igényű gyermekek
esetében a hozzájárulás igénylési feltétele, hogy az alapító okirat a fogyatékosság pontos
típusát meghatározza.
A Közoktatási törvény fenti hivatkozása 2011. szeptember 1-jei hatállyal a következőképpen
módosult: „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki 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.”
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése értelmében:
„Az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz csatolni az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is.”
A módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az
előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján
hozza meg.
Pér, 2012. február 9.
Herold Ádám
Polgármester
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HATÁROZAT-TERVEZET
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2012. (II.09.) kt. határozata
1. Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda alapító
okiratát a melléklet szerinti tartalommal (Módosító Okirat) módosítja.
2. Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozat mellékletét képező Módosító Okiratot, valamint a második
mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírja.
3. Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 1.
pontban hozott döntésről a határozatot és a módosító okiratot, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron
Megyei Igazgatósága részére a módosítás elfogadását követő 8 napon belül
törzskönyvi módosítás céljából küldje meg.

Felelős: Herold Ádám polgármester
dr. Slánicz Katalin jegyző
Határidő: 2012. február 17.
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1. számú melléklet
MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 38. §. (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8.§-ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat által fenntartott Napközi
Otthonos Óvoda (9099 Pér, Szent Imre u. 11.) 2/2008.(I.30) ÖTH számú határozatával megalkotott
alapító okiratát, a 76/2008.(VII. 28.) ÖTH sz. határozatával, a 43/2009. (V.12.) ÖTH határozatával, a
49/2009.(VII.14.) ÖTH, a 72/2009.(X.13.) ÖTH határozatával, a 86/2011.(IX.20.) kt. határozatával
való módosításokat az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat
1.
3. pontját, miszerint:
„Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, vezetője az igazgató, akit az alapító szerv
képviselő-testülete nevez ki.” a képviselő-testület hatályon kívül helyezi.
2.

5. pontjának:
„A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv.”
rendelkezéseit a képviselő-testület hatályon kívül helyezi, továbbá az 5. pont az alábbi
rendelkezéssel egészül ki:
„Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.”

3.

7. pontjának 851012 a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul, illetve egészül ki:
„Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, aki 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.”

4.

9-13. pontjának rendelkezéseit, miszerint az intézmény:
1. Törzsszám: 641357
2. Statisztikai számjel: 1611204-8510-322-08
3. Adóazonosító: 16711204-1-08
a képviselő-testület hatályon kívül helyezi.

5. 22. pontját, miszerint:
„Étkeztetés módja: Tálaló konyhával rendelkezik, az ellátottak étkeztetése az alábbiak szerint
történik:
1) tízórai, uzsonna készítése helyben
2) ebédet a Kossuth Zsuzsanna leánykollégium konyhájáról vásároljuk
3) a szociális étkeztetés (ebéd) szintén a Kossuth Zsuzsanna leánykollégium konyhájáról
történik.”
a képviselő-testület hatályon kívül helyezi.

Az alapító okirat módosítása 2012. március 1. napján lép hatályba.
Pér, 2012. február 9.
P.H.
Herold Ádám
polgármester
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2. számú melléklet

INTÉZMÉNYI ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény megnevezése: Vadvirág Óvoda1
2. Az intézmény székhelye: 9099 Pér, Szent Imre u. 11.
3.

2

5. Típus szerinti besorolás: óvoda
3

Az intézmény közfeladata: óvodai nevelés
Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.4
6. Csoportok száma: 3
7. Az intézmény alaptevékenysége:
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
851011 Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, aki
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
851012
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.”
a.) logopédiai ellátást igénylő
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
8. Felvehető maximális gyereklétszám: 75 fő
1

Napközi Otthonos Óvoda elnevezést Vadvirág Óvodára módosította: 86/2011.(IX.20.) kt. határozat
Hatályon kívül helyezte Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2012. (II.09.) számú határozatával.
Hatálytalan rendelkezés: „Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, vezetője az igazgató, akit az alapító
szerv képviselő-testülete nevez ki.”
2

3

Hatályon kívül helyezte Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2012. (II.09.) számú határozatával.
Hatálytalan rendelkezés:„A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató; Közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény; Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv”
4

Megállapította: 6/2012. (II.09.) kt. határozat.
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9. OM azonosító: 030399
10. Szakágazat: 851 020 óvodai nevelés
11. 5
12. 6
13. 7
14. Az intézmény működési köre: Pér Község közigazgatási területe
15. Az intézmény alapító szerve: Pér Község Önkormányzata (9099 Pér, Szent Imre u. 1.)
16. Az intézmény irányító szerve: Pér Község Képviselő-testülete (9099 Pér, Szent Imre u.
1.)
17. Az intézmény felügyeleti szerve: Pér Község Képviselő-testülete (9099 Pér, Szent Imre
u. 1.)
18. Fenntartó szerve: Pér Község Önkormányzata (9099 Pér, Szent Imre u. 1.)
19. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátója: Pér Község Polgármesteri
Hivatala.
20. A feladat ellátását szolgáló vagyon feletti rendelkezés jogát az önkormányzat
képviselő-testülete gyakorolja.
21. A feladatellátást szolgáló vagyon: Az önkormányzat vagyonnyilvántartásaiban mutatott,
az intézmény kezelésében lévő ingatlan és ingó vagyontárgyak.
22. 8

5

Hatályon kívül helyezte Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2012. (II.09.) számú határozatával.
Hatálytalan rendelkezés: „Törzsszám: 641357”.
6

Hatályon kívül helyezte Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2012. (II.09.) számú határozatával.
Hatálytalan rendelkezés: „Statisztikai számjel: 16711204-8510-322-08”.
7

Hatályon kívül helyezte Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2012. (II.09.) számú határozatával.
Hatálytalan rendelkezés: „Adóazonosító: 16711204-1-08”.
8

Hatályon kívül helyezte Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2012. (II.09.) számú határozatával. Hatálytalan
rendelkezés: Étkeztetés módja: Tálaló konyhával rendelkezik, az ellátottak étkeztetése az alábbiak szerint történik:
1) tízórai, uzsonna készítése helyben
2) ebédet a Kossuth Zsuzsanna leánykollégium konyhájáról vásároljuk
3) a szociális étkeztetés (ebéd) szintén a Kossuth Zsuzsanna leánykollégium konyhájáról történik.
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23. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
24. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az óvodát az óvodavezető vezeti, akinek
5 tanévre szóló határozott idejű megbízása pályázat útján történik és az intézménnyel
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, és erre a jogszabályi hátteret az 1990.
évi LXV. tv. 4 §-a és 10.§-ának b) pontja, az 1992. évi XXXIII. tv 23. §-a és a
138/1992.(X.08) Korm. rendelet 5.§-a adja. Kinevező szerv Pér Község Önkormányzati
Képviselőtestülete.
25. Az intézmény foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: A foglalkoztatottak
jogviszonya közalkalmazotti, akikre a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv
illetőleg az ennek a végrehajtására kiadott 138/1992. /X:8/ Korm. rendelet az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállalói, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről
szóló 1992. évi XXII. tv. az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv /pld. megbízási jogviszony/ alkalmazandó. A
költségvetési szerv dolgozói felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv vezetője
gyakorolja
Záró rendelkezés: Az alapító okiratot Pér Önkormányzatának Képviselőtestülete a
2/2008.(I.30) ÖTH. sz. határozatával alkotta meg, majd módosította a 76/2008.(VII. 28.) ÖTH
sz. határozatával, majd ismételten módosítja a 43/2009. (V.12) ÖTH határozatával, a
49/2009.(VII.14.) ÖTH határozatával, a 72/2009. (X.13.) ÖTH határozatával, továbbá a
86/2011.(IX.20.) kt. határozatával és a 6/2012.(II.09.) kt. határozatával.
Jelen egységes szerkezetű alapító okirat 2012. március 1. napján lép hatályba.
Pér, 2012. február 9.
P.H.
Herold Ádám
polgármester

7

