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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az önkormányzat fenntartásában működik az Eplényi Napköziotthonos Óvoda. 
 
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 (a továbbiakban: Köznev. tv.) 21. § (3) 
bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Áhtv. 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, 
2013. június 26-án, alapító okiratot adott ki. 
 
Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát, az Eplény Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete az 58/2013. (VI. 27.) határozatával, 2013. július 1-jei 
hatálybalépéssel hagyta jóvá. 
 
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 Áhtv. 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, 
e)  irányító szervének nevét, székhelyét, 
f)  gazdálkodási besorolását, 
g)  vezetőjének megbízási rendjét, és 
h)  a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölését. 
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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. 
 
Az alapító okirat módosítása egyrészt az alapító okirat preambulumára, a 
költségvetési szerv megnevezésére és alapításának dátumára, valamint a 
költségvetési szerv által ellátott közfeladatokra vonatkozik. 
Az alapító okirat módosítása érinti a költségvetési szerv alaptevékenységének 
kormányzati funkció szerinti megjelölését, illetékességét és működési területét. 
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje, illetve a költségvetési szervnél 
alkalmazásban álló személyek jogviszonyának szabályozása ugyancsak a módosító 
okirat része. 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati 
javaslat elfogadására. 
 
 
Eplény, 2016. február 15. 
 
 
 Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (II. 24.) határozata 

 
Eplényi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának a módosításáról 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának a módosítása” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplényi Napköziotthonos 
Óvoda alapító okiratát módosító okiratot a jelen határozat 1. mellékletében, a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 2. 
mellékletében  szereplő tartalommal, jóváhagyja. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Eplényi Napköziotthonos 
Óvoda alapító okiratát módosító okiratot és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot, és az azokat jóváhagyó képviselő-testületi 
határozatot küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 
Igazgatósága részére. 

 
 
Felelős:  2. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2016. február 29. 
         
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 
Eplény, 2016. február 24.  
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (II. 24.) határozatához 
 
 
Okirat száma: EPL/    /  /2016. 
 

Módosító okirat 
 
 

Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete által 2013. június 27. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – az Eplény Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete …/2016. (II. 24.) határozatára figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 
1. Az alapító okirat preambuluma 
„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: „ 
szöveg helyébe  
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján, az Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát, a következők szerint adom ki:” 
szöveg lép. 
 
2. Az alapító okirat a következő 2.1. ponttal egészül ki:  

„ 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. július 1.” 

 
3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő 2.2. pont lép: 
„ 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult 
szerv 

2.2.1. megnevezése: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2.2.2. székhelye: 8413 Eplény, Veszprémi utca 64. „ 

 
4. Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő 4.4. pont lép: 
„ 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 
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kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

5 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

„ 
 
5. Az alapító okirat a következő 4.2. ponttal egészül ki:  

„ 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 

besorolása: 

 
szakágazat 

száma 
szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

„ 
 
6. Az alapító okirat 9. pontja helyébe a következő 3.1. pont lép: 

 „ 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 8413 Eplény, Veszprémi utca 64. „ 

 
7. Az alapító okirat 10. pontja elhagyásra kerül.  
 
8. Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő 5.1. pont lép: 
„ 

5.1. A költségvetési szerv 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 pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet, a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza. „ 

 
9. Az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő 5.2. pont lép: 
„ 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

2 
munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 

3 
munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszony 

a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 
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„ 
10. Az alapító okirat 13. pontja helyébe a következő 6.3. pont lép: 

„ 
6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 8413 Eplény, Veszprémi utca 62. 79 
vagyon 

használati joga 
óvoda 

 „ 
 

11. Az alapító okirat 14. pontja helyébe a következő 6.1. pont lép: 
 „ 
6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: Óvoda 
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Önállóan működő 

költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a közös 
önkormányzati hivatal, Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala látja el. „ 

 
12. Az alapító okirat 15. pontja elhagyásra kerül.  

 
13. Az alapító okirat záradéka helyébe a következő rendelkezés lép:  

„ 
7. Záró rendelkezés 

 
 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától 
kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. június 27. napján 
kelt alapító okiratot visszavonom. „ 
 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
 
Kelt: Eplény, 2016. február ... 

P.H. 
 
 

polgármester  
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2. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (II. 24.) határozatához 

 
Okirat száma: EPL/    /  /2016. 
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján az Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
1.1.2. székhelye: 8413 Eplény, Veszprémi utca 62. 

 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. július 1. 
 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2.2.2. székhelye: 8413 Eplény, Veszprémi utca 64. 

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 8413 Eplény, Veszprémi utca 64. 

 
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Eplény Községi Önkormányzat 
3.2.2. székhelye: 8413 Eplény, Veszprémi utca 64. 

 
4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény alapján óvodai nevelés.  
 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása: 
 

 
szakágazat 

száma 
szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

Óvodai nevelés. 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 
 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

5 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Eplény község 

közigazgatási területe. (Betöltetlen óvodai férőhelyek erejéig a környező 
települések közigazgatási területe.) 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv 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 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet, a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza. 
 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 

2 munkaviszony 
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 

3 
munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszony 

a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 

 
6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

 
6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: Óvoda 
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 
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6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Önállóan működő 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a közös önkormányzati 
hivatal, Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.  
 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
köznevelési intézményben: 
 

 feladatellátási hely megnevezése 
tagozat 

megjelölése 

maximális 
gyermek-, 

tanulólétszám 

1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda - 30 

 
6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

 ingatlan címe 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, 

célja 

1 8413 Eplény, Veszprémi utca 62. 79 
vagyon használati 
joga 

óvoda 

 
7. Záró rendelkezés 

 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. június 27. napján kelt 
alapító okiratot visszavonom. 
 
 
Kelt: Eplény, 2016. február ….. 

P.H. 
 
 
 

polgármester 

 
 


