
 

2. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (III. 27.) 
határozatához 
 
Okirat száma: ONK/       /2019. 
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Veszprém 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a következők szerint 
adom ki: 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala   
1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.  
1.2.2. telephelye(i): 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  8200 Veszprém, Óváros tér 13. 

2  8200 Veszprém, Szabadság tér 15. 

3  8411 Veszprém-Kádárta, Győri út 58.  

4  8412 Veszprém-Gyulafirátót, Posta utca 15. 

5  8413 Eplény, Veszprémi utca 64.  

 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 10.19. 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv  

2.2.1. megnevezése: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2.2.2. székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.  
2.2.3. megnevezése: Eplény Községi Önkormányzat  
2.2.4. székhelye: 8413 Eplény, Veszprémi utca 64. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének  

 megnevezése székhelye 

1 
Veszprém Megyei Jogú Város 
Temetőgondnoksága 

8200 Veszprém, József Attila utca 40.  

2 
Veszprémi Kistérség Többcélú 
Társulása Munkaszervezete  

8200 Veszprém, Budapest út 89/A 

3 
Tótvázsony és Hidegkút Községek 
Körjegyzősége 

8246 Tótvázsony, Magyar utca 101.  
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
3.1.2. székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.  

 
4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény alapján ellátja az önkormányzatok működésével, 
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal 
közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel 
történő együttműködés összehangolásában. Ellátja a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvényben és az annak alapján kötött megállapodásban foglalt 
feladatokat. Ellátja a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény alapján, 
valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, 
valamint egyes törvények az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról 
szóló 2012. évi CXX. törvény alapján meghatározott feladatokat. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége  

 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az önkormányzat működésével, a 

polgármester vagy a jegyző jogszabály alapján meghatározott feladat –és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
munkaszervezeti feladatainak ellátása. Az Észak-balatoni Térség Regionális 
Települési Szilárdhulladék Kezelési Társulás működésével kapcsolatos pénzügyi-
gazdasági feladatok. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége  

2 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 

3 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése  

4 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

5 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

6 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés  

7 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

8 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

9 
016010 Országos, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek  

10 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
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11 016030 Állampolgársági ügyek 

12 031030 Közterület rendjének fenntartása  

13 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek 

 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Veszprém Megyei Jogú város 

és Eplény község közigazgatási területe.  
Egyes építésügyi hatósági feladatok tekintetében illetékességi területe az építésügyi 
és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. 
(XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott településekre is kiterjed: Bánd, Barnag, 
Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, 
Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Szentkirályszabadja, Tótvázsony, Veszprém, 
Veszprémfajsz, Vöröstó.  
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben meghatározott 
tevékenységet, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 
tevékenységéről, valamint egyes történeknek az iskolakerülés elleni fellépést 
biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény alapján meghatározott 
feladatokat Veszprém Megyei Jogú Város területén látja el. 

 
5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Polgármesteri Hivatal vezetője 

a jegyző, akit pályázat alapján, határozatlan időre nevezi ki a polgármester, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82-83. §-
ában, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben 
foglaltaknak megfelelően. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közszolgálati jogviszony  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIC. törvény 

2 
munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 

3 
megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 

 
6. Záró rendelkezések 

 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. december 10. napján kelt alapító 
okiratát visszavonom.  
 
Kelt: Veszprém, 2019. … 

P.H. 
      

polgármester  
 
Kelt: Eplény, 2019. … 

P.H. 
      

polgármester  


