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Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete Alapító okiratát a határozat mellékletében foglaltak szerint 
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188/2012. (XII. 11.) Határozat melléklete 
 

Alapító Okirat 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9 §. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Alapító Okiratát a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja:  
 
1.) A költségvetési szerv 

Neve: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Ceglédi Út 1. 

 
2.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Felelıs a hozzá rendelt költségvetési szervek mőködtetéséért, a gazdálkodás megszervezéséért és 
irányításáért, a vagyon használatával, védelmével összefüggı feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, 
számviteli rend betartásáért. 
 
2.1. Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde, Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye valamint Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
vonatkozásában ellátja az alábbi feladatokat: 
 

a) a költségvetési szerv költségvetésének elıirányzatai tekintetében a gazdálkodással, 
könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, 

b) a költségvetési szerv mőködtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása 
körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat, 
és 

c) a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv a) és - ha nem szolgáltatás-vásárlással 
történik annak ellátása - b) pont szerinti feladatait. 
 
 
2.2. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola vonatkozásában ellátja a 
mőködtetéshez kapcsolódó feladatokat. 
 

1.) Alaptevékenysége 
 
Államháztartási szakágazati besorolása: ………. 
      
Államháztartás szakfeladatrendje szerinti megjelölés: 
 
851011 Óvodai nevelés, ellátás           
562912 Óvodai, intézményi étkeztetés           
562913 Iskolai, intézményi étkeztetés           
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése           

692000 
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi 
tevékenység       

890441 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás   
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása,   
 üzemeltetése     
889921 Szociális étkeztetés             
562917                                                    Munkahelyi 
                                                                étkeztetés                                                                                              
562920                                                    Egyéb 
                                                                vendéglátás   



889101                                                    Bölcsıdei  
                                                                ellátás 
881011                                                   Idısek nap- 
                                                                pali ellátása                                                      
4.) Mőködési területe: Lajosmizse város közigazgatási területe 
 
5.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének  

Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 

6.) Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 
 
7.) Vezetıjének kinevezési rendje: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján – a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelı gazdasági vezetıt nevez ki. A kinevezés 
határozott idıre szól. 
  
8.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetıen közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl 
szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.  
 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény 
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
9.) A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 
A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete 
szabályozza. A tulajdonjog Lajosmizse Város Önkormányzatáé, a használati jog a költségvetési 
szervet illeti meg, a gazdálkodási jogot a költségvetési szerv a részére jóváhagyott költségvetés 
erejéig gyakorolhatja. 
 
10.) Vállalkozási tevékenysége: 

A költségvetési szerv eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott 
mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alaptevékenységét és az ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az 
ideiglenesen szabad helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki, 
azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan végezheti. 
Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: 33% 

 
11.) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2013. január 1. napján lép 
hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete Alapító Okiratáról szóló 80/2011. (VI. 30.) ÖH. 
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