
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 27. 
 
 Fiskál János  
 polgármester   
     alapítói jogokat gyakorló irányító szerv vezetője 

 
 

Záradék: Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát, az Eplény Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete az 58/2013. (VI. 27.) határozatával, 2013. július 
1-i hatálybalépéssel hagyta jóvá. 
 
 
Veszprém, 2013. június 27.  
 
        dr. Mohos Gábor  
         jegyző 
 


