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Tisztelt Képviselő-testület!
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi Napköziotthonos
Óvoda Alapító Okiratát a 60/1993. (XII.16.) Kt. határozatával fogadta el, amelyet
79/2002. (XII. 30.) Kt. számú határozatával egyszer módosított. Az alapító okirat
alapján az óvoda önkormányzati szakfeladatként, szakmai önállósággal, teljesen jól
működött.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Köznev. tv.)
97. § (4) bekezdése alapján a törvény hatálybalépését követően a fenntartó négy
hónapon belül felülvizsgálja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012.
augusztus 31-én hatályos szövege szerinti közoktatási intézmény Alapító Okiratát,
annak érdekében, hogy megfeleljen a törvényben foglaltaknak, és megküldi a
törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek. A Köznev. tv. módosításáról szóló 2012.
évi CXXIV. törvény 2013. január 1. napjától módosította (elsősorban pontosította) a
Köznev. tv. 21.§ (3) bekezdésének e), f), j) és k.) pontjait.
Az Alapító Okirat felülvizsgálata során az alábbi jogszabályi rendelkezéseket kell
figyelembe venni:
A Köznev. tv. 21. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az óvoda alapító
okiratának az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) az alapító és a fenntartó, a működtető nevét és székhelyét,
b) az intézmény - külön jogszabályban meghatározott - hivatalos nevét,
c) az intézmény típusát,
d) az intézmény feladatellátási helyét,
da) székhelyét,
db) tagintézményét,
dc) telephelyét,
e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális
gyermek-, tanulólétszámot,
j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a
vagyon használati jogát,
k) az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a gazdálkodással
összefüggő jogosítványokat.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az alapító okirat tartalmazza a
költségvetési szerv
a) nevét, székhelyét, esetleges telephelyeit,
b) az alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról
jogszabály rendelkezett,
c) közfeladatát és alaptevékenységét, továbbá ezek államháztartás
szakfeladatrendje szerinti megjelölését, államháztartási szakágazati besorolását,
d) illetékességét, működési körét,
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e) irányító szervének nevét, székhelyét,
f) gazdálkodási besorolását,
g) vezetőjének megbízási rendjét, és
h) a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölését.
A (2) bekezdés rendelkezik arról, hogy az alapító okiratnak - az (1) bekezdésben
foglaltakon túl – tartalmaznia kell a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége
felső határát a módosított kiadási előirányzatok arányában.
Az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz csatolni
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is.
Tekintettel arra, hogy a mi esetünkben az óvoda szakfeladatként működött, ezért
nem módosításról, hanem költségvetési szerv alapításáról szól a mostani előterjesztés
annak érdekében, hogy az óvoda törzskönyvi nyilvántartásba vétele
megtörténhessen.
A kötelező törzskönyvi nyilvántartás jogszabályi háttere az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) alapján:
Áht. 104. § (1) A kincstár nyilvános és közhiteles törzskönyvi nyilvántartást vezet a költségvetési
szervekről, a helyi önkormányzatokról, a nemzetiségi önkormányzatokról, a többcélú kistérségi
társulásokról, a jogi személyiségű társulásokról, a térségi fejlesztési tanácsokról, valamint jogszabály
alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi
személyekről (a továbbiakban együtt: törzskönyvi jogi személy).
Áht. 105. § (1) A költségvetési szerv a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés
napjával jön létre. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály, alapító okirat
későbbi időpontot, törvény más időpontot is megállapíthat a létrejövetel napjaként, ez esetben a
kincstár a költségvetési szervet ezen időponttal jegyzi be a törzskönyvi nyilvántartásba.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Kjt.) 20/A., 20/B. és 23. §-a alapján:
„20/A. § (1) Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan
közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt.
A pályázatot - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki. Ha
a pályázat kiírása nem kötelező, a munkáltató dönthet arról, hogy a munkakör, illetve a beosztás
betöltése pályázat alapján történik.
(2) A 25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezés esetén pályázat kiírása nélkül létesíthető
közalkalmazotti jogviszony akkor is, ha egyébként a munkakör betöltéséhez pályázat kiírása
kötelező. Ezen túlmenően, a munkakör pályázat kiírása nélkül is betölthető
a) olyan munkakör esetén, amely tekintetében - kilencven napon belül - már legalább két
alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására,

b) ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos
megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez
szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem
biztosíthatók,…”
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„20/B. § (1) A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. § (1)

és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör
gyakorlója írja ki.
(2) A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
(3) Ha e törvény alapján a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátásához pályázatot kell
kiírni, a pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is.
(4) Ha a magasabb vezető, illetve a vezető beosztással történő megbízáshoz közalkalmazotti
jogviszony létesítése is szükséges - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezési jogkör a
megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg.
(5) A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátása - a munkáltató vezetője kivételével - pályázat
kiírása nélkül is betölthető
a) a 20/A. § (2) bekezdésének a)-b) pontja szerinti esetben, továbbá
b) ha a közalkalmazott az erre vonatkozó megbízást megelőzően legalább egy éve közalkalmazotti
jogviszonyban áll a munkáltatóval.”
23. § (1) A magasabb vezetői, illetve vezetői feladat ellátása magasabb vezető, illetve vezető
beosztásra történő megbízással (a továbbiakban: megbízott vezető) történik. A magasabb vezetői,
illetve vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott - a kinevezés szerinti munkaköre mellett látja el a magasabb vezetői, illetve vezetői beosztásból eredő feladatait. A megbízást és annak
elfogadását írásba kell foglalni. Magasabb vezető - a 90. §-ban foglalt kivétellel - csak felsőfokú
iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. Nem lehet megbízott vezető a
közalkalmazott a gyakornoki idő tartama alatt.
(2) A munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató működése szempontjából
meghatározó jelentőségű feladatot ellátó vezető magasabb vezetőnek minősül. A magasabb vezetői,
valamint vezetői megbízások körét, továbbá a megbízás feltételeit a végrehajtási rendelet határozza
meg.
(3) A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig
terjedő határozott időre szól.
A Kjt. ágazati végrehajtására kiadott módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. r.) 5. §-a határozza meg – a Kjt. 23. §-ára tekintettel – a
magasabb vezetői megbízás feltételeit, melyből a következőket emelem ki:

„5. § (1) A közoktatási intézményben - az intézmény gazdálkodási jogosítványaitól függetlenül -

a) magasabb vezetői megbízásnak minősül:
aa) a települési és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi közgyűlés, a megyei
intézményfenntartó központ (a továbbiakban: központ), a társulási tanács, az oktatásért felelős
miniszter, illetve a fenntartó vezetője vagy megbízottja által adott intézményvezetői megbízás,
ab) a tagintézmény, többcélú intézmény intézményegysége vezetőjének (igazgatójának,
óvodavezetőjének, kollégiumvezetőjének) a megbízása, …
(2) Az (1) bekezdésben rögzített magasabb vezetői, vezetői megbízás - a (14) bekezdésben
meghatározottak figyelembevételével - az év során bármikor, öt évre adható. A határozott idő
lejártát követően a közalkalmazott ismételten megbízható magasabb vezetői, vezetői feladat
ellátásával. Az intézmény vezetésére szóló magasabb vezetői megbízás ebben az esetben is az e §ban meghatározott eljárás lefolytatásával ismételhető meg.
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(14) Ha a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás utolsó napja nem a július
1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás lejártának időpontját akkor is erre az
időszakra kell adni, ha a (2) bekezdésben meghatározottak alapján a határidő egyébként ennél az
időpontnál korábban vagy későbben járna le.
(17) Új közoktatási intézmény kialakításakor a szervezési feladatok ellátására nyilvános
pályázat kiírása nélkül, vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi megbízás adható. A megbízás
legfeljebb a tevékenység megkezdését követő évre szólhat, a (14) bekezdésben meghatározottak
alkalmazásával.”
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 42. § 7. pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköréből
nem ruházható át az intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése, továbbá az
Mötv. 50. §-a rendelkezik arról, hogy fenti döntéshez a Képviselő-testület minősített
többsége szükséges.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat
elfogadására.
Eplény, 2013. június 26.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2013.(…….) határozata
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv alapításáról
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 6. pontja, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3)
bekezdése, 97. § (4) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
123-127. §-ai, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7-11. §-ai,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a jelen előterjesztés 1.
melléklete szerinti tartalommal – az Eplényi Napköziotthonos Óvoda (8413
Eplény, Veszprémi utca 62.) költségvetési szerv Alapító Okiratát, 2013. július 1-i
hatállyal, elfogadja.
2. A képviselő-testület az 1. pontban elfogadott költségvetési szerv Alapító Okirat
hatálybalépésével egyidejűleg, a 60/1993. (XII.16.) Kt. határozattal elfogadott és
a 79/2002. (XII. 30.) Kt. számú határozattal egyszer módosított, önkormányzati
szakfeladatként működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát,
hatályon kívül helyezi.
3. A képviselő-testület, a 138/1992. (X.8.) Korm rendelet 5. § (17) bekezdése
alapján az új intézmény vezetői beosztás helyettesítésével – a munkáltatóval
1994 óta közalkalmazotti jogviszonyban álló, jelenlegi óvodavezetőt – Klausz
Éva vezető óvónőt bízza meg, 2014. július 1-ig terjedő időszakra.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a törzskönyvi
bejegyzéshez szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2013. július 1.
Eplény, 2013. június 26.

Fiskál János s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései,
valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az
alábbi alapító okiratot adja ki:
A költségvetési szerv
1. Neve:

Eplényi Napköziotthonos Óvoda

2. Székhelye:

8413 Eplény, Veszprémi u. 62.

3. Alapítójának neve, székhelye:

Eplény Községi Önkormányzat
8413 Eplény, Veszprémi u. 64.

4. Fenntartójának neve, székhelye: Eplény Községi Önkormányzat
8413 Eplény, Veszprémi u. 64.
5. Közfeladata:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján óvodai nevelés.
6. Alaptevékenysége: Óvodai nevelés.
7. Államháztartási szakágazati besorolása:
851020

óvodai nevelés

Alaptevékenységeinek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
851000
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011
Óvodai nevelés, ellátás
851012
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (beszédhiba
kezelése)
856099
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
562912
Óvodai intézményi étkeztetés
562917
Munkahelyi étkeztetés
8. Illetékessége, működési köre:
Eplény község közigazgatási területe. (Betöltetlen óvodai férőhelyek erejéig a
környező települések közigazgatási területe.)
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9. Alapítói jogokat gyakorló irányító szervének neve, székhelye:
Eplény Községi Önkormányzat
8413 Eplény, Veszprémi u. 64.
10. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv.
Pénzügyi-gazdasági feladatait a közös önkormányzati hivatal, Veszprém Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala látja el.
11. Vezetőjének megbízási rendje:
A magasabb vezetői megbízással – nevelési-oktatási intézmények vezetői állásainak
betöltésével – kapcsolatos eljárási szabályokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet szabályozza.
12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
vonatkozik.
13. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga:
Eplény Község Önkormányzata által az intézmény ingyenes használatába adott
ingatlan (Ingatlan hrsz.: Eplény 79.; alapterület: 1268 m2 )
A vagyon felett Eplény Község Önkormányzata rendelkezik, az intézménynek
használati joga van.
14. Az intézmény
feladatellátási helye: 8413 Eplény, Veszprémi u. 62.
típusa: óvoda
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15. Az intézmény működtetőjének neve, székhelye:
Eplény Községi Önkormányzat
8413 Eplény, Veszprémi u. 64.
16. Maximális gyermeklétszám: 30 fő
Eplény, 2013. június 26.
Fiskál János
polgármester
alapítói jogokat gyakorló irányító szerv vezetője
Záradék: Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát, az Eplény Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2013. (…) határozatával, 2013. július 1-i
hatálybalépéssel hagyta jóvá.
Veszprém, 2013. június 26.
Dr. Mohos Gábor
jegyző

