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Meghívottak: 

Lajosbányai Istvánné Hernádi Pitypang Óvoda óvodavezető
Lakosság részéről: 

Oláh István Her-Csi-Hús Kft. ügyvezető igazgató

Zsírosné Pallaga Mária polgármester:
Tisztelettel  köszöntök mindenkit.  Oláh István úr a  Her-Csi-Hús Kft.  ügyvezető  igazgatója
jelezte  felém,  hogy  mint  a  település  legnagyobb  foglalkoztatója,  szeretné  tájékoztatni  a
képviselő-testületet  édesapja,  id.  Oláh  István  ügyvezető  igazgató  halála  után  kialakult
helyzetről, a vállalat további munkájáról. Javaslom, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt
hallgassunk meg az ügyvezető igazgató urat. A továbbiakban javaslom, a napirendi pontok
meghívó szerinti elfogadását. 

A képviselők a polgármester javaslata  alapján egyhangú szavazással a napirendi pontot az
alábbiak szerint elfogadták.

Napirendi pontok:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Belső ellenőrzési jelentés
3. Beszámoló a Hernádi Pitypang Óvoda működéséről a 2013-2014-es nevelési évben
4. Hernádi Pitypang Óvoda Alapító Okiratának módosítása
5. Egyebek

Oláh István Her-Csi-Hús Kft. ügyvezető igazgatója
Szeretném megköszönni  a  lehetőséget,  hogy a mai  testületi  ülésre  eljöhettem.  Köszönöm,
hogy édesapám temetésén részt vettek. Édesapám halála után különböző találgatások merültek
fel,  ezért  tartottam  fontosnak,  hogy  mint  a  falu  legnagyobb  munkáltatója,  a
képviselő-testületet  biztosítsam  arról,  hogy  a  továbbiakban  is  szoros,  hatékony
együttműködésre  törekszünk  az  önkormányzattal.  A Kft.  működése  stabil,  fejlődőképesek
vagyunk. További terveink között szerepel az üzem termelési kapacitásának növelése, újabb
dolgozók felvétele.
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Liga Mihály képviselő
Rémhírek terjednek,  hogy megszűnik a Her-Csi-Hús, így úgy gondolom, nagyon jó, hogy
tájékoztattál minket. 

Zsírosné Pallaga Mária polgármester
Az  emberek  különböző  dolgokat  találtak  ki  és  terjesztenek,  ezért  hatékonyabb
kommunikációra  van szükség,  amely  nem hagy kétséget  afelől,  hogy a  Her-Csi-Hús  Kft.
tovább folytatja a tevékenységét.

Miklósi László képviselő
Mikorra várható a létszámemelés?

Oláh István Her-Csi-Hús Kft. ügyvezető 
Október  környékére  tervezzük.   80%-ban női  dolgozót  szeretnénk felvenni,  csomagoló  és
szalag melletti munkára. 

Szlukáné Fajt Mária alpolgármester
Még  a  Her-Csi-Hús  Kft.  megalakulása  előtt  dolgoztam  Oláh  úrral,  nagyon  nagy  tudású
embernek tartottam. Sok sikert kívánok a további munkához.

Zsírosné Pallaga Mária polgármester
Én is sok sikert kívánok. Ez az időszak nektek a bizonyítás ideje lesz. Mi segítünk, amiben
csak tudunk. 

Oláh István Her-Csi-Hús Kft. ügyvezető
Köszönjük szépen. A Kft. részéről ugyanezt tudom ígérni.

Ezt  követően  Oláh  István  távozott  a  testületi  ülésről.  A testületi  ülés  a  napirendi  pontok
tárgyalásával folytatódott.

1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)

Zsírosné Pallaga Mária polgármester
A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést megkaptátok. Amennyiben kérdésetek van,
kérem, tegyétek fel. Ha nincs kérdés, javaslom a jelentés elfogadását. 

A képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:             
43/2014.(VII.07.) képviselő-testületi határozat  : 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló jelentést elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős: ------

2. napirendi pont Belső ellenőrzési jelentés
(Jelentés a jegyzőkönyv mellé csatolva)

Zsírosné Pallaga Mária polgármester
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Fidler Sándor belső ellenőrünk az önkormányzat valamint a Galladorf Zrt. és Lindros Kft.
között  létrejött  támogatási  megállapodás  alapján,  a  támogatás  felhasználásának
szabályszerűségét vizsgálta. Az ellenőrzési jelentés mindent rendben talált. Fidler Sándorral
kötött  megbízási  szerződés  június  30-án  lejárt.  Sándor  a  továbbiakban  is  vállalja  a  belső
ellenőri feladatok ellátást. Javaslom, hogy az ellenőrzési jelentést fogadjuk el. Javaslom, hogy
Fidler Sándorral létrejött megbízási szerződést 2014. december 31-ig hosszabbítsuk meg. 

A képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:             
44/2014.(VII.07.) képviselő-testületi határozat  : 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Galldorf Zrt. és Lindros Kft. által nyújtott 
támogatás felhasználásának szabályszerűségi vizsgálatáról készült belső ellenőrzési 
jelentést elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:             
45/2014.(VII.07.) képviselő-testületi határozat  : 
A  képviselő-testület  úgy  döntött,  hogy  Fidler  Sándorral  kötött  belső  ellenőrzési
feladatok  elvégzésére  szóló  megbízási  szerződést  2014.  december  31-ig
meghosszabbítja. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

3. napirendi pont: Beszámoló a Hernádi Pitypang Óvoda működéséről a 2013-2014-es 
nevelési évben
(Beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva)

Zsírosné Pallaga Mária polgármester
Az  óvoda  működéséről  szóló  részletes  beszámolót  mindenki  megkapta.  Amennyiben
kérdésetek van, kérem, tegyétek fel az óvodavezetőnek. 

Miklósi László képviselő
Az óvodai csoport maximális létszáma hány fő?

Lajosbányai Istvánné óvodavezető
25 fő. Valamennyi csoport meg van ez a létszám. 5-en lehetnek a bölcsődében, ez is megvan.
A tényleges létszámok mindig a beiratkozáskor derülnek ki.

Szlukáné Fajt Mária alpolgármester
Nagyon sok a beszédhibás gyerek, ez mennyire súlyos?

Lajosbányai Istvánné óvodavezető
3-4 betű, van, akinek több.

Liga Mihály képviselő
A sószobára mekkora igény van?

Lajosbányai Istvánné óvodavezető
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A nyári  szünetben  is  szinte  mindennap  igénybe  vesszük  a  gyerekekkel.  Szeptembertől
szeretnénk, ha a falu lakossága is használhatná.

Zsírosné Pallaga Mária polgármester
Az augusztusi ülésen döntenünk kell a használat feltételeiről.

Szlukáné Fajt Mária alpolgármester
A gyógytornász azért nem jön, mert nincsenek eszközök?

Lajosbányai Istvánné óvodavezető
Nem biztos, hogy ez az ok, augusztusban visszatérünk rá. 

Zsírosné Pallaga Mária polgármester
Amennyiben nincs több kérdés, javasolom, a Hernádi Pitypang Óvoda 2013-2014-es nevelési
évre vonatkozó beszámolóját fogadjuk el. 

A képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:             
46/2014.(VII.07.) képviselő-testületi határozat  : 
A képviselő-testület a Hernádi Pitypang Óvoda 2013-2014 nevelési évről készült 
beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős: ------

4. napirendi pont: Hernádi Pitypang Óvoda Alapító Okiratának módosítása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva) 

Árva Szilvia jegyző
Az egységes óvoda-bölcsőde és a 2014. január 1. napjával hatályba lépett rendelkezések 
szerint - változtak a költségvetési szervek alaptevékenységének besorolására használt kódok- 
az Alapító Okirat módosítása szükséges. 
Kérem, a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.

A képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:             
47/2014.(VII.07.) képviselő-testületi határozat  : 

1. Hernád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete alapítói jogkörében 
eljárva a Hernádi Pitypang Óvoda 59/2013.(VII.08.) képviselő-testületi határozattal 
elfogadott alapító okiratát a határozat 1. sz. melléklete szerinti okirattal módosítja.

2. A Hernádi Pitypang Óvoda számára a határozat 2. sz. melléklet szerinti egységes 
szerkezetű alapító okiratot 2014. augusztus 1. napjától jóváhagyja.

3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosításnak a 
költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásán történő átvezetéséről.

Határidő: július 20.

      Felelős: jegyző

5. napirendi pont: Egyebek
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A) Unisono Művészeti Egyesület kérelme

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

Az örkényi Unisono Művészeti Egyesület harmadik alkalommal szervez zenetábort fuvolán,
furulyán, gitáron tanuló gyermekek számára. A táborban 40 gyermek veszt részt, akik közül
több  mint  20  fő  hernádi.  Programjaik  megvalósításához  kérnek  támogatást  a
képviselő-testülettől. 30.000-Ft támogatást javaslok.

Liga Mihály képviselő
Keveslem ezt a pénzt, szerintem 40.000-Ft-tal támogassuk őket.

Szlukáné Fajt Mária alpolgármester
Én is úgy gondolom, hogy 40.000-Ft-ot adjunk nekik.

Zsírosné Pallaga Mária polgármester
Mivel a lányom az egyesület elnöke én a szavazásnál tartózkodni fogok. Kérem, aki egyetért, 
a 40.000-Ft-os támogatással kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület  jelen  lévő 6 tagja  5 igen szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  az  alábbi
határozatot hozta:             

48/2014.(VII.07.) képviselő-testületi határozat  : 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy az Unisono Művészeti Egyesület részére, a 
nyári zenetábor megvalósításához 40.000-Ft támogatást nyújt. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy támogatás - az Unisono Művészeti 
Egyesület 65500037-31033439-53000004 számú számlára történő - átutalásról 
gondoskodjon.  

Határidő: augusztus 1.
Felelős: jegyző

B) Vételi ajánlat a hernádi 601/2 hrsz-ú ingatlanra

Zsírosné Pallaga Mária polgármester
A Fő utca 14. szám alatt található ingatlant az FHB Bank felkínálta az önkormányzat részére 
megvásárlásra. Jóval a piaci ár alatt juthatnánk az ingatlanhoz, melyen egy tető nélküli 
házféleség van, aminek nincs nagy értéket. A telket szépen ki lehetnek takarítani és a 
későbbiekben értékesíthetnénk. Javaslom, hogy vételi ajánlatunkat 500.000-Ft összegben 
tegyük meg. 

A képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:             
49/2014.(VII.07.) képviselő-testületi határozat  : 

1. A képviselő-testület úgy döntött, hogy vételi ajánlatot tesz a hernádi 601/2 hrsz-ú, 
1632 m2 nagyságú, lakóház, udvar művelési ágú ingatlanra. 

2. A vételi ajánlat összege 500.000-Ft.
3. A vételi ajánlat elfogadása esetén a képviselő-testület felkéri dr.Szabó Attila ügyvédet 

az adás-vételi szerződés elkészítésére. 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 
5. A képviselő-testület az ingatlan megvásárlásához szükséges 500.000-Ft összeget az 

önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. 

Határidő: augusztus 1.
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Felelős: jegyző

C) Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban

Zsírosné Pallaga Mária polgármester
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a
képviselő-testület  a rendes  szabadság kiadására igazgatási  szünetet  rendelhet  el.  Ebben az
évben augusztus 20-a szerdára esik.  
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, munkavállalói
részére 2014. augusztus 21. napjától augusztus 22. napjáig rendeljen el igazgatási szünetet. Az
igazgatási  szünet  ideje  alatt  csütörtökön  és  pénteken  a  jegyző  asszony  8-12  óra  között
ügyeletet tart. 

A képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:             
50/2014.(VII.07.) képviselő-testületi határozat
1. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, 

munkavállalói részére 2014. augusztus 21. napjától augusztus 22. napjáig, 
igazgatási szünetet rendel el.

2. A képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet idejére, a 
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott dolgozók részére a rendes szabadságot 
adja ki, az ügyelet rendjét határozza meg.

3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről a 
lakosságot és a társszerveket előzetesen tájékoztassa

C) Tájékoztatások
Zsírosné Pallaga Mária polgármester

1. Lassan elkészül a tornaterem új parkettája. A szakemberek véleménye szerint a levegő 
túlságosan száraz, szükséges a párásítása. Egy ilyen gép ára 500-600 Ft között van. A 
padló tisztán tartásához is ajánlottak egy padlótiszítógépet, melynek ára 560.000-Ft. 
Felveszem a kapcsolatot azzal a céggel mely a parkettát lerakta, és a véleményük 
alapján augusztusban tárgyaljunk arról, hogy párásító, vagy tisztító gépet vásároljuk 
meg.

2. A Lángyárral kapcsolatban találgatások vannak a faluban. Szeretném, ha 
megnyugtatnátok az érdeklődőket, hogy valóban új tulajdonosa van a Láncgyárnak, 
aki elmondta, hogy nem áll szándékában kamionparkolót építeni erre a területre. A 
közel jövőben megkezdi a rekultivációt, lucernával fogja beültetni. Semmi olyat nem 
tervez a vállalkozó, amely zavarná a gyár környékén élők nyugalmát. 

3. Több bejelentés érkezett az elmúlt hetekben a faluban tapasztalható kamionforgalom 
miatt. Szeretném elmondani, hogy az utóbbi időben már három alkalommal írtam a 
Közútkezelő részére, hogy tegyék ki a súlykorlátozó táblákat. Több mint két éve 
húzódik ez az ügy, nagyon remélem, hogy a táblákat most már elhelyezik.

4. A TBC megbetegedésekkel kapcsolatban a dr. Kollár László háziorvosunk megkereste 
a Járási Népegészségügyi Intézetet. Már tartottunk egy megbeszélést velük, a 
fertőzésveszély megelőzése érdekében. Az egészségügyi, szociális dolgozóink július 
16-án megbeszélést tartanak a tiszti főorvos úr javaslatai alapján. 

5. Szeretném felvenni a kapcsolatot újra a Nemzeti Eszközkezelővel a Táncsics Mihály 
utcai házzal kapcsolatban. A Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete jelezte felém, hogy 
a Tanodának egy éven belül el kell költöznie jelenlegi helyükről. Ez az ingatlan 
megfelelő lenne a Tanodának és az önkormányzat is tudná hasznosítani a kertet. 
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Mivel más napirend, hozzászólás nincs, megköszönöm a részvételt, az ülést berekesztem.

Kmf.

Zsírosné Pallaga Mária  Árva Szilvia
     polgármester      jegyző
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47/2014.(VII.07.) képviselő-testületi határozat 1. sz. melléklete
Alapító okiratot módosító okirat

Hernád  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.évi  CLXXXIX.  törvény  41.  §.  (6)  bekezdés,  és  az
államháztartásról  szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (5) bekezdése alapján,  valamint  az
államháztartásról  szóló törvény végrehajtásáról  szóló 368/2011. (XII.31.)  Kormányrendelet
5.§.  (1)-(2)  bekezdése  szerinti  tartalommal  az  önkormányzat  által  fenntartott  Hernádi
Pitypang Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapító okirat 8.) pont „A határozatban meghatározott közfeladata” helyébe 
az alábbi szöveg lép: 
A határozatban meghatározott alaptevékenysége: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4.§.  (1) bekezdés a) pontja alapján 
óvodai nevelés, továbbá az óvoda biztosítja a hátrányos helyzetű és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelését.
Három éves kortól - az egységes óvoda-bölcsődei csoportban két éves kortól- a 
tankötelezettség kezdetéig a gyermekek:
- nevelése
- iskolai életmódra felkészítő szakszerű csoportos foglalkoztatása,
- napközi otthon jellegű ellátása:

onapi többszöri étkeztetéssel, 

ofoglalkozási időn túli felügyelettel, pihentetéssel,

- beilleszkedési,  tanulási,  magatartási nehézség  miatt  terápiás  gondozásba  vett
gyermekek felzárkóztató nevelése,

- tehetséggondozás, képességfejlesztés:

- az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű mozgásszervi, érzékszervi (enyhe
fokban  hallássérült,  gyengén  látó),  vagy  beszédfogyatékos,  autizmus  spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási  zavarral)  küzdő  gyermekek  nevelésével-oktatásával
kapcsolatos feladatok

1. Az alapító okirat 10.) pont „Alaptevékenységek szakfeladat szerinti besorolása” 
helyébe az alábbi szöveg lép
Kormányzati funkció:
091110 Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés

2. Az alapító okirat 22.) pontja az alábbi szöveggel egészül ki:
Az óvodában egy egységes óvoda-bölcsődei csoport alakítható ki, 
melyben, a három év alatti gyermekek szám nem lehet ötnél több.

3. A 2013. július 8-án kelt egységes szerkezetű alapító okirat záradéka helyébe az
alábbi  záradék  lép:  Jelen  alapító  okirat  a  törzskönyvi  bejegyzéssel,  legkorábban
2014. augusztus 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Hernádi Pitypang Óvoda
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2013.  július  8.  napján  kelt,  Hernád  Nagyközség  Önkormányzata  59/2013.(VII.8.)
képviselő-testületi határozatával elfogadott egységes alapító okirata hatályát veszti. 
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47/2014.(VII.07.) képviselő-testületi határozat 2. sz. melléklete 

Hernádi Pitypang Óvoda
ALAPÍTÓ OKIRATA

(módosításokkal egységes szerkezetben)

Hernád Nagyközség Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§.
(5)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  az  államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.)  Korm.  rendelet  5.§.  (1)-(2)  bekezdése  szerinti
tartalommal,  a  nemzeti  köznevelésről  szóló 2011.évi  CXC. tv.  21.§.  (3)  bekezdés  szerinti
tartalmi  követelményeknek  megfelelően  és  Hernád  Nagyközség  Önkormányzata  41/2013.
(V.27.) számú határozatára figyelemmel az alábbi Alapító Okiratot adja ki: 

A költségvetési szerv 

1. Hivatalos neve: Hernádi Pitypang Óvoda

2. Típusa: óvoda 
OM azonosító: 200988
Törzskönyvi azonosító szám: 668846
Adószám: 16936665-1-13
KSH számjel: 16936665-8510-322-13

3. Székhelye: 2376 Hernád Fő utca 144.

4. Feladatellátási helye: 2376 Hernád Fő utca 144.

5. Jogelődjének neve, székhelye: 
Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2376 Hernád Fő utca 
144.
Megszűnésének időpontja: 2013. június 30.

6. Alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölése:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§. (1) bek. 
6. pont
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.tv. 2.§.(3) bek.

7. Az intézmény képviseletére jogosult: intézményvezető 

8. A határozatban meghatározott alaptevékenysége: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.tv.4.§ (1) bekezdés a) pontja alapján 
óvodai nevelés, továbbá az óvoda biztosítja a hátrányos helyzetű és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelését.
Három éves kortól - az egységes óvoda-bölcsődei csoportban két éves kortól- a 
tankötelezettség kezdetéig a gyermekek:
- nevelése
- iskolai életmódra felkészítő szakszerű csoportos foglalkoztatása,
- napközi otthon jellegű ellátása:

onapi többszöri étkeztetéssel, 

ofoglalkozási időn túli felügyelettel, pihentetéssel,

11



- beilleszkedési,  tanulási,  magatartási nehézség  miatt  terápiás  gondozásba  vett
gyermekek felzárkóztató nevelése,

- tehetséggondozás, képességfejlesztés:

- az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű mozgásszervi, érzékszervi (enyhe 
fokban hallássérült, gyengén látó), vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum 
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek nevelésével-oktatásával 
kapcsolatos feladatok

9. Az államháztartási szakágazat szerinti besorolás: 
851020 Óvodai nevelés

10. Kormányzati funkció:
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés

11. Az alapítás időpontja: Az alapítás időpontja: 2006.08.01. 2013. július 1-től 
működtetője: Hernád Nagyközség Önkormányzata

12. Illetékessége, működési köre: Hernád nagyközség közigazgatási területe

13. Alapítói jogokkal felruházott fenntartó szervének neve és címe: 
Hernád Nagyközség Önkormányzata 2376 Hernád Köztársaság út 47.

14. Irányító szerv (alapító) megnevezése, székhelye:
Hernád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2376 Hernád Köztársaság 
út 47.

15. Fenntartó neve és székhelye: 2376 Hernád Nagyközség Önkormányzata Hernád 
Köztársaság út 47. 

16. Gazdálkodási besorolása:. 
Önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi-gazdálkodási feladatait megállapodás 
alapján a Hernádi Polgármesteri Hivatal látja el.

17. Az intézmény működése: 
Az intézmény működését a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint 
végzi.

18. Vezetőjének kinevezési rendje: 
 A költségvetési szerv vezetőjét nyilvános pályázat útján Hernád Nagyközség 
Önkormányzatának képviselő-testülete nevezi ki, 5 éves határozott időtartamra. 

19. Foglalkoztatási jogviszony megnevezése: közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatottjaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 
rendelkezései vonatkoznak
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20. A feladatellátást szolgáló vagyon:
A hernádi 115/1. hrsz-on 4597m2 alapterületen lévő óvodai célú épülettel és a 
0125/34. hrsz-on 2364m2 óvodai célú épülettel beépített ingatlan, valamint az 
intézmény vagyonleltárában szereplő berendezések és felszerelések, melyek Hernád 
Nagyközség Önkormányzata tulajdonában vannak.

21. Rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: A feladatellátást szolgáló vagyon el nem 
idegeníthető, felette Hernád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 
rendelkezik. 

22. Maximális gyermeklétszám feladatellátási helyen:175 fő 
Az óvodában egy egységes óvoda-bölcsődei csoport alakítható ki, melyben, a három 
év alatti gyermekek szám nem lehet ötnél több.

23. Az alapító okirat hatályba lépésének időpontja:
 2014. augusztus 1. 
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