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Elıterjesztés   

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
2012. december 20-i  ülésére 

 
 
Tárgy: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
  Alapító Okiratának módosítása  
Iktatószám: I/13510/22012. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
 A Képviselı-testület 2012. decemberi 10-i rendkívüli ülésén tárgyalta a Fekete István 
Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola átadás-átvétele a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
részére történı átadása napirendi pontot. Ennek keretében jeleztük, hogy a köznevelési feladatot ellátó 
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérıl szóló CLXXXVIIII. 
törvény 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati fenntartó 2013. január 1-jei hatállyal 
módosítja az általa fenntartott települési önkormányzati és 2013. január 1-jétıl állami feladattá 
váló köznevelési alapfeladatot egyaránt ellátó 
a) többcélú intézmény, 
b) korai fejlesztést és gondozást alapfeladatként ellátó bölcsıde alapító okiratát akként, hogy az 
intézmény 2013. január 1-jétıl kizárólag önkormányzati feladatot lásson el. A fentiekben 
meghatározottakról a képviselı-testületeknek a törvény hatálybalépésétıl számított tíz munkanapon 
belül kell dönteniük. 
 
 A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.) 2. 
fejezete szerinti értelmezı rendelkezések alapján a Köznev. tv. alkalmazásában:  
- székhely: az alapító okiratban meghatározott, a köznevelési intézmény alapfeladatának ellátását 

szolgáló feladatellátási hely, ahol képviseleti jogának gyakorlására jogosult vezetıjének 
munkahelye található, 

- intézményegység: az a szervezeti egység, amelyik a köznevelési intézmény, többcélú intézmény 
valamely alapfeladatát látja el (estünkben: bölcsıde), 

- tagintézmény: az az intézményegység, ahol a székhelytıl való távolság vagy a feladatok jellege 
miatt az irányítási, képviseleti feladatok a székhelyrıl nem, vagy csak részben láthatók el, 

- telephely: a székhelyen kívül mőködı feladatellátási hely. 
 

Mindezekre tekintettel a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
óvodavezetıje kezdeményezte az intézmény Alapító Okiratának módosítását. Levele az elıterjesztés 
melléklete. 

 
A Köznev tv. 2013. január 1. napjától hatályos 21. § (3) bekezdése értelmében 
„A köznevelési intézmény alapító okirata tartalmazza 
a) az alapító és a fenntartó, a mőködtetı 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 felvehetı maximális gyermek- 
tanulólétszámot, 
g) iskolatípusonként az évfolyamok számát, 
h) alapfokú mővészetoktatás esetén a mővészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését, 
i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak 

szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakközépiskola esetén az ágazatokat, 



j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati 
jogát, 

k) az önálló költségvetéssel rendelkezı intézmény esetében a gazdálkodással összefüggı 
jogosítványokat.” 

 
A Köznev. tv. 97. §-a  alapján a Köznev. tv. hatálybalépését követıen a fenntartó négy hónapon 

belül felülvizsgálja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 31-én hatályos 
szövege szerinti közoktatási intézmény alapító okiratát, annak érdekében, hogy megfeleljen a Köznev. 
tv.-ben foglaltaknak, és megküldi a törzskönyvi nyilvántartást vezetı szervnek, a hivatalnak vagy a 
kormányhivatalnak. A korai fejlesztés és gondozás, valamint a fejlesztı felkészítés 2013. január 1-jéig 
bölcsıdei gondozás keretében is ellátható. 

 
Tájékozatom T. Képviselı-társaimat, hogy Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási 

Intézményfenntartó Megállapodás IV. fejezet B/1/3.2. pontja értelmében Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete – a társult település képviselı-testülete elızetes egyetértésével 
jogosult dönteni az Alapító Okirat módosításáról. 
 

 
Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselı-testület elé: 
 

 
Határozat-tervezet 

 
……/2012. (…….) ÖH. 

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsıde Alapító Okirata 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratát Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
elızetes egyetértésével a határozat mellékletében foglaltak szerint megállapítja és jóváhagyja.  
 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. december 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

…../2012.(……..) határozat  melléklete 
 

Alapító Okirat 
 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 7.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 5.§-a,  a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §(3) bekezdése, 
valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 31. törvény 93.§ (4) 
bekezdése alapján a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratát a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja: 
 
1. Alapító/ irányító szerv:  

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

2. Fenntartó neve: Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulása 
Címe/székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

 
3. A költségvetési szerv/intézmény:   
 Neve: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
 Székhelye: 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. 
 
4. Intézményegysége: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei 
Intézményegysége:  6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 
 
5. Tagintézményei:  

I. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye, 
6055 Felsılajos, Óvoda u. 2. 
 II.  Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 6050 Lajosmizse, Szent Lajos 
u. 19. szám alatti Tagintézménye 
III. .  Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 6050 Lajosmizse, Rákóczi 
u. 26. szám alatti Tagintézménye. 

 
6. Típusa: többcélú intézmény (a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § (1) 

bekezdés a) pontja és a 7. § (1) bekezdés a) pontja.) 
 
 
7. Alapításáról rendelkezı jogszabály megjelölése: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) pontja. 
 
8. Az intézmény feladatellátási helyei: 

- Székhelye: 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. 
- Intézményegysége: 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 
- Tagintézményei:  

6055 Felsılajos, Óvoda u. 2. 
 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 

 6050 Lajosmizse, Rákóczi u.26. 
 
9. A felvehetı maximális gyermeklétszám: 390 fı   
Ebbıl: 
a.) óvodai férıhely összesen:  366 fı 
- 6050 Lajosmizse, Attila u. 6.:  200 fı 
- 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.:    66 fı  



- 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 26.:   50 fı 
- 6055 Felsılajos, Óvoda u. 2.:    50 fı 
b.) bölcsıdei férıhely összesen     
   (6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.):  24 fı 
 
10. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

- Óvodai nevelés. 
- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek óvodai nevelése. 
- A gyermek három éves korától ellátja- a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint- a gyermek napközbeni 
ellátásával összefüggı feladatokat. 

- Óvodai étkeztetés. 
- Képességfejlesztés. 
- Óvodai fejlesztı program szervezése. 
- A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható sajátos nevelési igényő 

gyermekek óvodai nevelése. 
- A bölcsıde feladata biztosítani a családban nevelkedı 3 éven aluli gyermekek 

napközbeni ellátását, szakszerő gondozását és nevelését. A gyermekek védelmérıl 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-a alapján.  

 
11. a.) Államháztartási szakágazati besorolás: 
     85101  Óvodai nevelés 
 
      b.). Alaptevékenysége (szakfeladatrend szerinti besorolás): 
 
 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
 851012 A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható sajátos nevelési igényő 

gyermekek óvodai nevelése. 
 562912 Óvodai, intézményi étkeztetés 
 889101 Bölcsıdei ellátás 
 562917 Munkahelyi étkeztetés 
 562920 Egyéb vendéglátás 
 

12.  
a.) Mőködési területe a közoktatási feladatok tekintetében: A társult települési önkormányzatok 

közigazgatási területe, valamint a társult települési önkormányzatokkal határos önkormányzatok 
közigazgatási területe, az onnan bejáró óvodások és általános iskolai tanulók tekintetében. 

b.) Ellátási területe a bölcsıdei feladatok ellátása tekintetében: Lajosmizse város és Felsılajos 
Község közigazgatási területe 

 
13. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan mőködı költségvetési szerv. 
 
14. Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: 

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
 
15. Vezetıjének kinevezési rendje: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján, Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetes véleményének kikérésével – a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelı óvodavezetıt nevez ki. A kinevezés 5 év 
határozott idıre szól. 
 
16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 - Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetıen közalkalmazott, melyekre nézve a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
 - Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony tekintetében a Polgári Törvénykönyvrıl 
szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

 



 
 
17. A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:  

Lajosmizse: (Óvoda székhely, telephelyei)    Ft 
Épület, építmény 114.051.468 
Vagyoni értékő jogok: 200.000 
Gép, berendezés, felszerelés:  
    - számítástechnikai eszköz:    2.746.701 
    - egyéb gép:      5.959.494 
    - mővészeti alkotás: - 
Összesen:: 122.957.663  

 
Lajosmizse: (Óvoda Bölcsıdei Tagintézménye)   Ft 

Épület, építmény 91.669.531 
Vagyoni értékő jogok: - 
Gép, berendezés, felszerelés:    - 
    - számítástechnikai eszköz:    456.250 
    - egyéb gép:      4.325.994 
    - mővészeti alkotás: - 
Összesen:: 96.451.775  

 
Felsılajos:        Ft 

Épület, építmény: 16.570.500 
Vagyoni értékő jogok: - 
 Gép, berendezés, felszerelés: - 
    - számítástechnikai eszköz:      253.080 
    - egyéb gép:      436.740 
    - mővészeti alkotás: - 
Összesen 17.260.320 

/ 2011.  június 7-i állapot - bruttó érték/ 
 

A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete 
szabályozza. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, mint székhelyintézmény 
és telephelyei, valamint a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei 
tagintézménye, épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Lajosmizse Város 
Önkormányzatának tulajdonában állnak. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye, mint tagintézmény épületei, leltár szerinti ingóságai, 
felszerelései és berendezései Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonát képezik. A használati 
jog az intézményt illeti meg, a gazdálkodási jogot az intézmény részére jóváhagyott költségvetés 
erejéig gyakorolhatja. 
 
18. 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%. 
 
19. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2013. január 1. napján lép 
hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratáról szóló 117/2012.(VII. 26.) ÖH . 
 
Lajosmizse, 2012. december 14. 
 
      Basky András sk. 



      polgármester 
 

Elıterjesztés melléklete 
 
 

 
 
 
 


