
1 
 

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

 

 
Szám: EPL/19-4/2019. 
 
 
 
 
 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2019. március 27-i 

ülésére 
 
 
 
Tárgy:  A Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 

módosítása 

 
  
 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
Előterjesztés tartalma: határozati javaslat    
 
Szavazás módja: minősített többség    
 
 
Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Tárnoki Renáta Sára képviselő-

testületi és társulási referens  
 
 
 
Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:  
 dr. Dénes Zsuzsanna  

irodavezető 
 
  



2 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a értelmében az önkormányzat 
képviselő-testülete rendelkezik a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának kiadásáról és 
a szükség szerinti módosításáról. 
 
2015. január 1. napjától az alapító okiratot módosításakor a Magyar Államkincstár által 
rendszeresített formanyomtatványok alapján kell elkészíteni.  
 
A Polgármesteri Hivatal 2014. december 10. napján kiadott Alapító okirata szerint 
ellátja a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
(a továbbiakban: Társulás) társulási tanácsának működésével kapcsolatos döntés-
előkészítési, végrehajtási, illetve a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és 
Kezelési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) 
működésével kapcsolatos pénzügyi-, gazdasági feladatokat.  
 
A Társulás 2018. december 31. napjával, az Önkormányzati Társulás 2017. szeptember 
30. napjával megszűnt, ezért fenti feladatok ellátása már nem tartozik a Polgármesteri 
Hivatal tevékenységei közé.  
 
A hatályos Alapító okirat 14. pontban meghatározott fenntartó szerv megnevezése a 
formanyomtatvány szerint kizárólag köznevelési és felsőoktatási intézmény esetében 
szükséges, ezért a pont törlésre kerül. 
Szintén a formanyomtatvány változása miatt kerül törlésre az Alapító okirat záradéka.  
 
Fentiek értelmében elkészítettük a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát módosító, 
illetve az egységes szerkezetű Alapító okiratot.  
Az Alapító okirat módosítását mindkét alapító önkormányzatnak el kell fogadnia. A 
módosítással kapcsolatos előterjesztésről Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése a 2019. márciusi ülésén hoz döntést. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Eplény, 2019. március 13.  
 

 
        Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019. (III. 27.) határozata 

 
a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 

módosításáról 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Veszprém Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása” című előterjesztést 
és az alábbi döntést hozza:  

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítását, a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal, továbbá annak egységes szerkezetbe foglalását 
a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal, jóváhagyja.  

 
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a – határozat 1. pontja alapján 

kiállított, okiratszámmal ellátott – Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala alapító okiratát módosító okiratot, az egységes szerkezetű alapító 
okiratot, valamint a képviselő-testületi határozatot – a Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzata döntésével együtt, – küldje meg a Magyar Államkincstár 
Veszprém Megyei Igazgatósága részére. 

 
Felelős: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 2019. április 4.  
 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 
 
Eplény, 2019. március 27. 
 
 
 

Fiskál János s.k.     dr. Mohos Gábor s.k. 
              polgármester                          jegyző 
 
 

  
 

 


