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Elıterjesztés  

Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére 

 
 
Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon 
 
Iktatószám: I/464/5/2014. 
 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
I.  Lajosmizse Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 

módosítása az önkormányzati kormányzati funkciók átvezetése érdekében 
 

A Magyar Közlöny 220. számában 2013. december 29-én megjelent az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 
Ávr.) módosítása, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazgatok osztályozási rendjérıl szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet (a továbbiakban: 
NGM rendelet). A hivatkozott jogszabályok az államháztartási számvitelrıl szóló 
Kormányrendeletben foglaltak alapján új alapokra helyezték az önkormányzati szektor 
könyvvezetési feladatait. Bevezetésre került a kormányzati funkció, az Ávr. értelmében a 
továbbiakban a költségvetési szervek alaptevékenységét ezen kódokkal kell szerepeltetni. 
 
Az új kormányzati funkciók szerinti átvezetést Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata esetében is végre kell hajtanunk. Az 
önkormányzat, mint jogi személy nem rendelkezik alapító okirattal, így a szabályos 
átvezetéshez módosítani szükséges Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – 
testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati 
rendeletét. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete tartalmazza az 
együttmőködési megállapodást a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, az 5. melléklet 
Lajosmizse Város Önkormányzatának szakfeladat-rendjét.   

 
Hatásvizsgálat  
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 
nincs. 
 
2. Környezeti és egészségi következményei: 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre, egészségre gyakorolt hatása nincs. 
 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A rendeletben foglaltak jelentése a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága 
felé haladéktalanul meg kell hogy történjen, valamint a Pénzügyi Irodán adminisztratív 
rögzítési feladatot jelent. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
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A rendelet módosítása a jogszabályi követelményeknek történı megfeleltetés biztosítása 
érdekében szükséges. 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek a 
Hivatalnál rendelkezésre állnak. 
 
 
 
II.  Alapító Okiratok módosítása  

 
 

Fent hivatkozott jogszabályhelyek alapján a szakfeladatrend már nem  szerepelhet az alapító 
okiratokban. Az NGM rendelet 5. sz. melléklete alapján felül kell vizsgálni az intézmények 
szakágazati jelét is. A fentiek alapján szükséges a T. Képviselı-testületnek mint irányító 
szervnek felülvizsgálni a költségvetési szervei alapító okiratát. Az Ávr. módosítása 
értelmében megszőnt a költségvetési szervek gazdálkodási besorolása is, vagyis már nem kell 
szerepeltetni, az „önállóan mőködı”, vagy „önállóan mőködı és gazdálkodó”  költségvetési 
szervi besorolást.     
A fentiekben foglaltak figyelembe vételével önálló határozatban kell elfogadni 

� a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde (I. határozat-tervezet),  
� Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (II. határozat-

tervezet), Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára (III. határozat-tervezet),  
� a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (IV. határozat-tervezet) 
� Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 

 módosító alapító okiratát és az egységes szerkezető alapító okiratot. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 42. § 7. pontja értelmében a Képviselı-testület hatáskörébıl nem ruházható át az 
intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése, továbbá az Mötv. 50. §-a rendelkezik arról, 
hogy fenti döntéshez a Képviselı-testület minısített többsége szükséges 
 

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

  
 
Lajosmizse, 2014. február 7. 
 
 
 Basky András 
  polgármester 
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Rendelet-tervezet 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  

…/2014. (….) önkormányzati rendelete 
 a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló  

11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 39. § (1) bekezdése a 
következı d)-e) ponttal egészül ki:   

 
[ A rendelethez az alábbi mellékletek tartoznak] 
 
„d) 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata között létrejött együttmőködési megállapodásról”  
 
 e) 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátott feladatok kormányzati 
funkció szerinti besorolásáról” 

2. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. 
melléklet lép.   
 

(2)  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. 
melléklet lép.   

3. § 
 

(1) Ez a rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon 
hatályát veszti. 

 
Basky András                   dr. Balogh László 
polgármester                 jegyzı 
 
A kihirdetés napja: …………………………… 
 
         dr. Balogh László  
          jegyzı 
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1. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez 
 

„ 4. melléklet a 11/2011. (IV 14.) önkormányzati rendelethez  
 
 

EGYÜTTM ŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött egyrészrıl Lajosmizse Város Önkormányzata (székhely: 6050 Lajosmizse, 
Városház tér 1., PIR azonosító: 724616; képviseli: Basky András polgármester) a továbbiakban: 
Helyi Önkormányzat,  
másrészrıl a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhely: 6050 Lajosmizse, 
Városház tér 1., PIR azonosító: 796501; képviseli: Lakatos Pál elnök) a továbbiakban: 
Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. 
§ (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. 
törvény 27. § (2) bekezdése alapján az alábbiakról: 
 
I. A Nemzetiségi Önkormányzat mőködésének személyi és tárgyi feltételei  
 
1. A Helyi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére havonta igény szerint, 

munkaidıben tizenhat órában ingyenes használati jogot biztosít a 6050 Lajosmizse, Városház 
tér 1. szám alatti Városháza épületének 2. számú tárgyaló termére, valamint a helyiségben 
található berendezési – és felszerelési tárgyakra (asztal, székek). A Nemzetiségi 
Önkormányzat tudomással bír arról, hogy a jelen pontban meghatározott irodahelyiség 
használata – a Helyi Önkormányzattal közösen történik.  

2. A helyiség, a berendezési- és felszerelési tárgyak fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos 
költségek a Helyi Önkormányzatot terhelik. 

3. A Nemzetiségi Önkormányzat a használt javakat csak alapfeladatának ellátásához szükséges 
mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszerő gazdálkodás szabályai szerint, a jó 
gazda gondosságával kezelheti, a használat jogát a Helyi Önkormányzat érdekeit kímélve 
gyakorolhatja. 

4. A Nemzetiségi Önkormányzat a használati jogának gyakorlásával a Közös Önkormányzati 
Hivatalban folyó munkát nem zavarhatja, köteles megtartani az intézmény (épület) rendjét.  

5. A megállapodás 1. pontja szerinti irodahelyiség kulcsát a Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselıje a Jegyzıi Irodán veheti fel, és ott köteles leadni az épület elhagyásakor.  

6. A Nemzetiségi Önkormányzat a használat jogát másnak semmilyen formában nem engedheti 
át.  

7. A képviselı-testületi ülések elıkészítéséhez kötıdı feladatok ellátását (meghívók, 
elıterjesztések, hivatalos levelezés elıkészítése, postázása, a testületi ülések 
jegyzıkönyveinek elkészítése, postázása) a Helyi Önkormányzat a Közös Önkormányzati 
Hivatal útján biztosítja.  

8. A Helyi Önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal útján látja el a képviselı-testületi 
döntések és a tisztségviselık döntéseinek elıkészítését, a testületi és tisztségviselıi 
döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat.  

9. A Helyi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselı-testületi ülésein a jegyzı, vagy annak- a jegyzıvel azonos képesítési elıírásoknak 
megfelelı- megbízottja a Helyi Önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz és 
jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.  

10. A 7. és a 8. pontban felsorolt feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a Helyi 
Önkormányzat viseli, kivéve a nemzetiségi önkormányzati Képviselı-testületi tagok és 
tisztségviselık telefonhasználatát.  
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II. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok  
 
1. A költségvetési koncepció elkészítése 
 
A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülı költségvetési bevételek és 
költségvetési kiadások elıirányzott összegét tartalmazza (a továbbiakban bevételi elıirányzatok és 
kiadási elıirányzatok). A bevételi elıirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási 
elıirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik. A költségvetési év megegyezik a 
naptári évvel. 
A költségvetésben meg kell állapítani a bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési 
többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleget). Az államháztartás önkormányzati alrendszerében 
a költségvetési hiány finanszírozásáról a költségvetési rendelet, nemzetiségi önkormányzat esetén 
költségvetési határozat rendelkezik. 
A roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésének elıkészítéséért, valamint a költségvetéssel 
összefüggı adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért a jegyzı felelıs, a költségvetés 
megalkotásáért a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke a felelıs.  
 
A jegyzı a roma nemzetiségi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a 
kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a központi költségvetésrıl szóló 
törvényjavaslat figyelembevételével állítja össze. 
 
A nemzetiségi önkormányzat jegyzı által elkészített következı évi költségvetési koncepcióját 
a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti elı.  
 
2. A költségvetési határozat elkészítése, elfogadása 
 
A jegyzı által elkészített költségvetési határozat-tervezetet a roma nemzetiségi önkormányzat 
elnöke a központi költségvetésrıl szóló törvény kihirdetését követı negyvenötödik napig nyújtja 
be a roma nemzetiségi önkormányzat testületének. 
A roma nemzetiségi önkormányzat elnöke a költségvetési határozat-tervezet benyújtásakor 
elıterjeszti a költségvetési határozat-tervezet bevételeit és kiadásait elıirányzat-csoportok, 
kiemelt elıirányzatok szerint. 
 
3. Költségvetési határozat módosítása 
 
A roma nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenı bevételek és kiadások 
módosításáról, a kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosításról a roma nemzetiségi 
önkormányzat testülete dönthet. 
Ha a roma nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem 
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettıl elmaradnak, e tényrıl a roma 
nemzetiségi önkormányzat elnöke a testületet tájékoztatja. Az elıirányzat módosítását a jegyzı 
készíti elı. 
 
A roma nemzetiségi önkormányzat testülete az elızı esetek alapján – az elsı negyedév 
kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti idıpontokban, de legkésıbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a 
költségvetési határozatát. 
 
4. Információ-szolgáltatás a költségvetésrıl 
 
A roma nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásáról önálló elemi költségvetést készít, önálló 
könyveket vezet, önálló beszámolót készít. 
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Az elemi költségvetés, valamint a beszámolók KGR-K11 rendszerbe való rögzítését a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájának ezzel megbízott dolgozói végzik. 
 
A roma nemzetiségi önkormányzat elnöke az önkormányzat gazdálkodásának elsı félévi 
helyzetérıl június 30-i fordulónappal szeptember 15-ig, a I-III. negyedéves helyzetérıl a 
költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a roma nemzetiségi önkormányzat 
testületét. A költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerint december 31-i 
fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készíteni, melyet a roma nemzetiségi 
önkormányzat elnöke hagy jóvá. 
 
5. A zárszámadás elkészítése 
 
A roma nemzetiségi önkormányzat költségvetése végrehajtásáról az éves költségvetési 
beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadást 
kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételrıl és kiadásról el kell számolni. A jegyzı 
által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet a költségvetési évet követı negyedik hónap 
utolsó napjáig terjesztik a roma nemzetiségi önkormányzat testülete elé. A roma nemzetiségi 
önkormányzat a zárszámadásról határozatot alkot. 

6. Adatszolgáltatás a MÁK részére 
 
Az elemi költségvetés, költségvetési jelentés, mérlegjelentés, költségvetési beszámolók 
elkészítése utáni rögzítése a KGR-K11 rendszerben történik, mely által a MÁK részére az 
adatszolgáltatási kötelezettségnek a roma nemzetiségi önkormányzat eleget tesz. 

7. Számviteli nyilvántartás 
  
A költségvetési szerv a kezelésében, illetve a tulajdonában lévı eszközökrıl és azok forrásairól 
módosított teljesítésszemlélető kettıs könyvvitelt vezet. 
A roma nemzetiségi önkormányzat számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti. 

8. Kötelezettségvállalás  
 
A kötelezettségvállalás a jóváhagyott kiadási elıirányzatok terhére foganatosított olyan 
intézkedés, amely jövıbeni fizetési kötelezettséggel jár. 
 
A költségvetési év kiadási elıirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelı korábbi 
kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel csökkentett összegő eredeti vagy 
módosított kiadási elıirányzatok mértékéig kerülhet sor. 
 
A roma nemzetiségi önkormányzat – a vonatkozó jogszabályi elıírások figyelembevételével – 
kizárólag olyan kiadási elıirányzatra vállalhat kötelezettséget, melynek bevételi oldala is 
megfelelıen biztosított. 

Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét 
megelızıen, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzınek meg kell gyızıdnie arról, hogy a szabad 
elıirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési idıpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és 
a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 
 
Kötelezettségvállalás csak írásban a Megrendelı lap kitöltésével és a kötelezettség pénzügyi 
ellenjegyzése után történhet.  
A roma nemzetiségi önkormányzat feladatainak végrehajtását szolgáló, a kiadási elıirányzatokat 
terhelı fizetési, vagy más teljesítési kötelezettségvállalás a roma nemzetiségi önkormányzat 
elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hatáskörébe tartozik. 
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Ötvenezer forintot meghaladó értékre kötelezettséget vállalni csak az RNÖ testületének 
döntése alapján lehet.  
 
Kötelezettségvállalásra jogosultak körét és aláírás mintájukat a Kötelezettségvállalás, 
ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjének szabályzata 1. melléklete tartalmazza. 
 
 
 
9. A kötelezettségvállalás nyilvántartása 
 
A kötelezettségvállalást követıen gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételérıl, és a 
kötelezettségvállalás értékébıl a költségvetési év és az azt követı évek szabad elıirányzatait 
terhelı rész lekötésérıl. A nyilvántartás tartalmazza legalább a kötelezettségvállalás nyilvántartási 
számát, keltét, a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, évek és elıirányzatok szerinti 
megoszlását, továbbá a teljesítési adatokat. 
 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája külön nyilvántartást vezet a roma 
nemzetiségi önkormányzat által vállalt kötelezettségvállalásokról.  
 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat szakfeladat rendje 
 
Kormányzati Funkció   Megnevezés 
 
011140                         Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási   

tevékenysége 
 

A kötelezettségvállalással kapcsolatos teendıkért a pénzügyi referens a felelıs. A 
kötelezettségvállalások nyilvántartását a Pénzügyi Iroda erre kijelölt ügyintézıje végzi, azzal, 
hogy akadályoztatása esetén a helyettesítésérıl a Pénzügyi Iroda vezetıje gondoskodik. 

10. Pénzügyi ellenjegyzés 
 
A pénzügyi ellenjegyzés a kötelezettségvállalás pénzügyi teljesíthetıségét igazoló érvényességi 
feltétel, az a mővelet, amely mindenkor megelızi a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételét. A 
pénzügyi ellenjegyzés az elıirányzat és a fedezet meglétének, valamint a jogszerőségének 
ellenırzésére irányul. 
A roma nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalása esetén pénzügyi ellenjegyzésre jogosult 
a Pénzügyi Iroda vezetıje, akadályoztatása esetén a pénzügyi referens. 
 
A pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak nevét és aláírás mintáját a Kötelezettségvállalás, 
ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjének szabályzata 1. melléklete tartalmazza. 
 
11. Szakmai teljesítések igazolása 
  
A teljesítések igazolása alatt az elvégzett munka, szolgáltatás, a szállított áru átvételét értjük és ezt 
a tényt az okmányon aláírással is igazolni kell. Az ilyen feladatokkal megbízott dolgozónak arról 
kell meggyızıdnie és ezt a tényt az okmányon aláírásával igazolnia, hogy 
− a szállított áru a megrendelés szerint hiánytalanul, megfelelı minıségben megérkezett-e, 
− a munka elvégzése elıírásszerően és a szerzıdésnek megfelelıen megtörtént-e, 
− a szolgáltatást nyújtó a vállalt kötelezettséget a megfelelı minıségben teljesítette-e. 
 
Szakmai teljesítés igazolására jogosultak körét és aláírásuk mintáját a Kötelezettségvállalás, 
ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjének szabályzata 1. melléklete tartalmazza. 
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12. Érvényesítés 
 
Az érvényesítés az a mővelet, amely alapján a kiadás teljesítésének és a bevételek beszedésének 
elrendelése megtörténik. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése elıtt 
okmányok alapján ellenırizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerőségét, a 
szerzıdés, megrendelés, megállapodás teljesítését.  
A roma nemzetiségi önkormányzatnál az érvényesítést a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal Pénzügyi Irodájának ezzel megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítéső dolgozói 
végzik. 
 
Az érvényesítést végzı és a szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos személy. 

Érvényesítésre jogosultak körét a Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás 
rendjének szabályzata 1. melléklete tartalmazza 

13. Utalványozás 
 
Az utalványozás a kötelezettségvállalás alapján beszerzett termékhez, vagy szolgáltatáshoz 
kapcsolódó fizetési kötelezettség (kiadás) teljesítésének, a bevétel beszedésének, vagy 
elszámolásának elrendelése. 
Az utalványrendeletet, az utalványozásra jogosultak körét és aláírás mintájukat a 
Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjének szabályzata 1. 
melléklete tartalmazza. 
 
14. A kötelezettség vállalás személyi feltételei 
 
A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyzı ugyanazon gazdasági esemény tekintetében 
azonos személy nem lehet. Az érvényesítı ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet 
azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés 
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári 
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. 

15. Fizetési számlával kapcsolatos feladatok ellátása 
 
A roma nemzetiségi önkormányzatnak a készpénzforgalmon kívüli pénzforgalma lebonyolítása 
céljára önálló fizetési számlával kell rendelkeznie. 
 
Az önálló fizetési számla nyitásával kapcsolatos teendıkért valamint az azokkal kapcsolatos 
határidıkért Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda pénzügyi referense a 
felelıs. 
 
Törzskönyvi nyilvántartásba vételért és az adószám igénylésével kapcsolatos határidıkért és 
együttmőködési kötelezettségekért a roma nemzetiségi önkormányzat esetében a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatal vezetıi referense a felelıs. 

16. Belsı ellenırzés 
A jegyzı felhatalmazza a belsı ellenırt a roma nemzetiségi önkormányzat belsı ellenırzési 
feladatainak ellátására. 
 

      Basky András                     Lakatos Pál  
Lajosmizse Város Önkormányzatának                 Lajosmizse Város Roma  

     polgármestere     Nemzetiségi Önkormányzatának 
                           elnöke” 



10 
 

2. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez 
 

„ 5. melléklet a 11/2011. (IV 14.) önkormányzati rendelethez 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátott önkormányzati feladatok 
államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása:  
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 
013320 Köztemetı fenntartása és mőködtetése 
066010 Zöldterület kezelés 
041231 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása 
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
052020 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
064010 Közvilágítás 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
081030 Sportlétesítmények, edzıtáborok mőködése és fejlesztése 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
900020 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggı ellátások 
061020 Lakó- és nem lakóépület építése 
045120 Út, autópálya építése” 
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I.  Határozat-tervezet 

 
……/2014. (…….) ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
 
 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsıde – a határozat 1. mellékletét képezı – Alapító Okirat módosító 
okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képezı – Alapító 
Okiratát jóváhagyja.  
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé 
megtegye. 
 

Felelıs: Képviselı-testület, Basky András polgármester 
Határidı: 2014. február 27. 
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1. melléklet 
 

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde módosító okirata 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 95/2013. (V.31.) határozattal 
megállapított és egységes szerkezetben elfogadott Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
 

1.) Az Alapító Okirat az alábbi 10/A. ponttal egészül ki: 
„10/A. Szakmai alaptevékenysége:  
a.)A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvényben és a vonatkozó egyéb     
    jogszabályokban foglaltak szerint ellátja:  

  a) óvodai nevelés 
  b) a többi gyermekkel együtt nevelhetı, oktatható sajátos nevelési igényő  
  gyermekek  nevelése - oktatása  
  b.) A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.  
       törvény 42. §-ban foglaltak szerinti bölcsıdei ellátás. 

 
2.) Az Alapító Okirat 11. b.) pontja helyébe az alábbi b.) pont lép: 

 
 „ b.) Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 
 
  091120 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai  
   feladatai 
  104030 Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsıdei ellátás) 
  091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
  091140 Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai 
  107080 Esélyegyenlıség elısegítését célzó tevékenységek és programok 
  013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” 
 

3.) Az Alapító Okirat 13. pontja hatályon kívül helyezve. 
 

4.) Az Alapító Okirat 19. pontja helyébe az alábbi 19. pont lép: 
 

 „ 19. Jelen alapító okirat 2014. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2013. augusztus 23. napján kelt, 128/2013. 
(VIII.23.) ÖH. számú, egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti.”  
 
Az alapító okiratot Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a ………/2014. (…) 
számú határozatával hagyta jóvá.” 
 
 
Lajosmizse, 2014. ………………………… 
 
 
 
 Basky András  
  polgármester 
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2. melléklet 
Határozat 

 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 

Alapító okirata 
(egységes szerkezetbe foglalt) 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) és 8.) 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, a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 123-127. §-ai, valamint a gyermekek 
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (2) b) pontja és 42. §-a 
alapján a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratát a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja: 
 
1. Alapítói jogok gyakorlója: 
 Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1 
 

2. a) Fenntartó neve, címe/székhelye:  
Neve: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás 

 Rövidített neve: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
Címe/székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 

 b) Irányító szerv neve, vezetıje, székhelye: 
Neve: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa 

 Vezetıje: A Társulási Tanács elnöke 
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 Szent Lajos utcai 
Tagintézménye 
6050-Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.  
 
III. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Rákóczi utcai Tagintézménye 
6050-Lajosmizse, Rákóczi u. 26. 
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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: 465 fı   
Ebbıl: 
a.) óvodai férıhely összesen:  441 fı 
- 6050 Lajosmizse, Attila u. 6.:  275 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; 
a.) autizmus spektrum zavarral 
b.) mozgásszervi fogyatékossággal 
c.) hallásfogyatékossággal 
d.) enyhe értelmi fogyatékossággal 
e.) beszéd fogyatékossággal  
f.) egyéb pszichés, fejlıdési zavarral (tanulási, figyelem – vagy magatartás 

szabályozási zavar) küzdı 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.  
 

10/A. Szakmai alaptevékenysége:  
a.)A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvényben és a vonatkozó 
egyéb     
    jogszabályokban foglaltak szerint ellátja:  
  a) óvodai nevelés 
  b) a többi gyermekkel együtt nevelhetı, oktatható sajátos nevelési  
  igényő gyermekek  nevelése - oktatása  

  b.) A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi  
   XXXI. törvény 42. §-ban foglaltak szerinti bölcsıdei ellátás. 
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11. a.) Államháztartási szakágazati besorolás: 
     851020  Óvodai nevelés 
 
      b.) Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 
 
  091120 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai  
   feladatai 
  104030 Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsıdei ellátás) 
  091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
  091140 Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai 
  107080 Esélyegyenlıség elısegítését célzó tevékenységek és programok 
  013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” 
 
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. 1 
 
14. Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: 

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
 
15. Vezetıjének kinevezési rendje: 
A Lajosmizsei Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa  az intézményre vonatkozó jogszabályokban 
elıírt képesítési követelményeknek megfelelı  intézmény vezetıt nevez ki 5 éves határozott idıre 
pályázat alapján.  
 
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, tagintézményei) Ft 

Ingatlanok 209.015.585.- 
Vagyoni értékő jogok: 200.000.- 
Gépek, berendezések, felszerelések: 8.619.205.- 
Összesen: 217.834.790.- 

 
 

Lajosmizse: (Óvoda Bölcsıdei Intézményegysége) Ft 
Ingatlanok 106.790.645.- 
Vagyoni értékő jogok: - 
Gépek, berendezések, felszerelések: 9.944.783.- 
Összesen: 116.735.428.- 

 
 
 
 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezve: 2014. március 01. 
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Felsılajos:      Ft 

Ingatlanok: 16.570.500.- 
Vagyoni értékő jogok: -  
Gépek, berendezések, felszerelések: 1.516751.- 
Összesen: 18.087.251.- 

(2013. december 31-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 tagintézményei, 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. 
Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a módosított kiadási elıirányzatok arányában: 33%. 
 
19.  Jelen alapító okirat 2014. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2013. augusztus 23. napján kelt, 128/2013. 
(VIII.23.) ÖH. számú, egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti.”  
 
Az alapító okiratot Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a ………/2014. (…) 
számú határozatával hagyta jóvá.” 
 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. február 27. 
 
 
Lajosmizse, 2014……………  
 
 
 
      Basky András  
      polgármester 
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II.  Határozat-tervezet 
 

……/2014. (…….) ÖH. 
A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
 
 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete – a határozat 1. mellékletét képezı 
– Alapító Okirat módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 
2. mellékletét képezı – Alapító Okiratát jóváhagyja.  

 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé 
megtegye 
 

 
Felelıs: Képviselı-testület , Basky András polgármester 
Határidı: 2014. február 27. 
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1. melléklet 

 
A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete módosító okirata 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 188/2012. (XII.11.) határozattal 
megállapított és egységes szerkezetben elfogadott Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
5.) Az Alapító Okirat bevezetı része az alábbira módosul: 

„ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti 
tartalommal Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Alapító 
Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint állapítja meg és 
hagyja jóvá:”  
 

6.) Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbi 2.1. ponttal egészül ki: 
„2.1.  Szakmai alaptevékenysége: 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára, 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.” 
 

7.) Az Alapító Okirat 3.) pontja helyébe az alábbi 3.) és 3.1.) pont lép: 
 

 „ 3.) Államháztartási szakágazati besorolása:  
  841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítı szolgálatai 
 
  3.1.) Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 
  013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemletetési, egyéb  
   szolgáltatások  
  096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
  096020  Iskolai intézményi étkeztetés  
  102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása 
  104030 Gyermekek nappali ellátása 
  107051 Szociális étkeztetés 
  091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával  
   összefüggı mőködtetési feladatok 
  092120 Köznevelési itnézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával  
   összefüggı mőködtetési feladatok 
  013390 Egyéb kisegítı szolgáltatás 
  013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” 
 

8.) Az Alapító Okirat 4.) pontja helyébe az alábbi 4.) pont lép: 
 „ Illetékessége, mőködési köre: Lajosmizse város és Felsılajos Község közigazgatási területe” 
 

9.) Az Alapító Okirat 6. pontja hatályon kívül helyezve. 
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10.) Az Alapító Okirat 7.) pontja helyébe az alábbi 7. ) pont lép: 
 
„Vezetıjének megbízási rendje: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján – a 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelı gazdasági vezetıt nevez 
ki. A kinevezés határozott idıre szól.” 

 
 
11.) Az Alapító Okirat 11.) pontja helyébe az alábbi 11.) pont lép:   

 
„11.) Jelen alapító okirat 2014. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a  
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete  2012. december 11. 
napján kelt, 188/2012. (XII.11.) ÖH. számú, egységes szerkezető alapító okirata hatályát 
veszti.” 

 
   
Az alapító okiratot Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a ………/2014. (…) 
számú határozatával hagyta jóvá.” 
 
 
Lajosmizse, 2014. ………………………… 
 
 
 
 Basky András  
  polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 
2. melléklet  

 
A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek  

Gazdasági Szervezete Alapító Okirata  
(egységes szerkezetbe foglalt) 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Alapító Okiratát a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint állapítja meg és hagyja jóvá::  
 
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.  Szakmai alaptevékenysége: 

Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára, 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.” 

 
 3.)  Államháztartási szakágazati besorolása:  
  841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítı szolgálatai 
 
  3.1.) Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 
  013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemletetési, egyéb  
   szolgáltatások  
  096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
  096020  Iskolai intézményi étkeztetés  
  102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása 
  104030 Gyermekek nappali ellátása 
  107051 Szociális étkeztetés 
  091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával  
   összefüggı mőködtetési feladatok 
  092120 Köznevelési itnézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával  
   összefüggı mőködtetési feladatok 
  013390 Egyéb kisegítı szolgáltatás 
  013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” 
 
4.) Mőködési területe: Lajosmizse város és Felsılajos Község közigazgatási területe 
 
 
 



21 
 

 
5.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének  

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

 
6.)2  
 
7.) Vezetıjének megbízási 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.) Jelen alapító okirat 2014. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a  Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete  2012. december 11. napján kelt, 188/2012. 
(XII.11.) ÖH. számú, egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti.” 
 
Az alapító okiratot Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a ………/2014. (…) 
számú határozatával hagyta jóvá.” 
 
Lajosmizse, 2014……... 
 
 
   Basky András    
 polgármester  
 
 
 
 
 

                                                 
2 Hatálytalan 2014. március 1. 
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III.  Határozat-tervezet 

 
……/2014. (…….) ÖH. 
A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 
Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
 
 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete  Lajosmizse Város Mővelıdési 
Háza és Könyvtára – a határozat 1. mellékletét képezı – Alapító Okirat módosító okiratát, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képezı – Alapító 
Okiratát jóváhagyja.  

 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé 
megtegye. 

 
Felelıs: Képviselı-testület , Basky András polgármester 
Határidı: 2014. február 27. 
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1.melléklet 
 

A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára módosító okirata 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 104/2012. (VII.05.) határozattal 
megállapított és egységes szerkezetben elfogadott Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és 
Könyvtára Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
12.) A bevezetı rész az alábbiak szerint módosul: 

„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı – testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti 
tartalommal, a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (1) és 78. § (1) bekezdése alapján 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára alapító okiratát az alábbiak szerint 
megállapítja és jóváhagyja:” 
 

13.) Az Alapító Okirat 2.) pontja helyébe az alábbi 2.) pont lép: 
 

14.) „2.) Alapításról rendelkezı jogszabály megjelölése: a Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) és  76.  § (1) bekezdése. 
 

15.) Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbi 3.1. ponttal egészül ki: 
 

16.) „3.1.  Szakmai alaptevékenysége: 
A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közmővelıdésrıl 
szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt feladatok ellátása.” 
 

17.) Az Alapító Okirat 4.) pontja helyébe az alábbi 4.) pont lép: 
 

  „ 4.) a) Államháztartási szakágazati besorolása:  
  910110 Közmővelıdési Intézmények tevékenysége 
 
        b) Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 
 
   082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  
   082043 Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 
   082044  Könyvtári szolgáltatások  
   082061 Múzeumi győjteményi tevékenység 
   083030 Egyéb kiadói tevékenység 
   086090 Mindenféle egyéb szabadidıs szolgáltatás 
  086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, mőködtetése 
   082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
   013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
   082091 Közmővelıdés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
   082092 Közmővelıdés – hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása 
   082093 Közmővelıdés – egész életre kierjedı tanulás, amatır mővészetek” 
   

18.) Az Alapító Okirat 7. pontja hatályon kívül helyezve. 
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19.) Az Alapító Okirat 13.) pontja helyébe az alábbi 13.) pont lép:   

 
„13.) Jelen alapító okirat 2014. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a  
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára  2012. július 05. napján kelt, 104/2012. 
(VII.05.) ÖH. számú, egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti.” 

 
Az alapító okiratot Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a ………/2014. 
(…) számú határozatával hagyta jóvá.” 

 
Lajosmizse, 2014. ………………………… 
 Basky András  
  polgármester 
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2.melléklet 
 

Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára Alapító Okirata  
(egységes szerkezetben) 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı – testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal, a 
muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. 
törvény 64. § (1) és 78. § (1) bekezdése alapján Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 
alapító okiratát az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja: 
 
1.) A költségvetési szerv 

Neve:   Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 
Székhelye:  6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. 
Telephelye:  6050 Lajosmizse, Városház tér 1. szám alatti régi Városháza épülete. 
 

 2.) Alapításról rendelkezı jogszabály megjelölése: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló     
       2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) és  76.  § (1) bekezdése. 
 
3.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

a) nyilvános könyvtári ellátás: 
- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és mőködési 

szabályzatban meghatározott fı céljait nyilatkozatban teszi közzé, 
- győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megırzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja, 
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információ-cserében, 
- győjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelıen alakítja, 
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
- helyismereti információkat és dokumentumokat győjt, 
- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

 
b) helyi közmővelıdési tevékenység támogatása: 

- az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok, 
életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek 
megteremtése, 

- a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása, 

- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása, 

- az ismeretszerzı, az amatır alkotó- mővelıdı közösségek tevékenységének 
támogatása, 

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése, 

- a különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 
- a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
- egyéb mővelıdést segítı lehetıségek biztosítása, 

 
c.) múzeumi, győjteményi tevékenység 
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3.1.  Szakmai alaptevékenysége: 

A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közmővelıdésrıl 
szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt feladatok ellátása.” 

 
 
4.) a) Államháztartási szakágazati besorolása:  
  910110 Közmővelıdési Intézmények tevékenysége 
 
 b) Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 
 
   082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  
   082043 Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 
   082044  Könyvtári szolgáltatások  
   082061 Múzeumi győjteményi tevékenység 
   083030 Egyéb kiadói tevékenység 
   086090 Mindenféle egyéb szabadidıs szolgáltatás 
  086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, mőködtetése 
   082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
   013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
   082091 Közmővelıdés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
   082092 Közmővelıdés – hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása 
   082093 Közmővelıdés – egész életre kierjedı tanulás, amatır mővészetek” 
 
5.) Illetékessége, mőködési köre: Lajosmizse város közigazgatási területére terjed ki. 
 
6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye:  

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

7.) 3 
 
8.) Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv:  
     Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete. 
 
9.) Vezetıjének kinevezési rendje: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján – a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelı igazgatót nevez ki. A kinevezés legfeljebb 5 év 
határozott idıre szól. 
  
10.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 

  
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény 
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
 
11.) 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 

                                                 
3 Hatálytalan 2014. március 1. 
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szabályozza. A tulajdonjog Lajosmizse Város Önkormányzatáé, a használati jog a költségvetési 
szervet illeti meg, a gazdálkodási jogot a költségvetési szerv részére jóváhagyott költségvetés erejéig 
gyakorolhatja. 
 
12.) 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 tevékenységének felsı határa a módosított  kiadási elıirányzatok arányában:  33%. 
 
13.)Jelen alapító okirat 2014. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a  Lajosmizse 
Város Mővelıdési Háza és Könyvtára  2012. július 05. napján kelt, 104/2012. (VII.05.) ÖH. 
számú, egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti.” 
 
Az alapító okiratot Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a ………/2014. 
(…) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Lajosmizse, 2014. ………………………… 
 
 
 Basky András  
  polgármester 
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IV.  Határozat-tervezet 
 

……/2014. (…….) ÖH. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal – a határozat 1. mellékletét képezı – Alapító Okirat módosító 
okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képezı – 
Alapító Okiratát jóváhagyja.  

 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé 
megtegye. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, Basky András polgármester 
Határidı: 2014. február 27. 
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1. melléklet 

 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító okirata 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete által a 181/2013. (XI.21.) ÖH. határozattal és 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete által 68/2013.(XII.16.) ÖH. 
határozattal elfogadott Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
1. Az Alapító Okirat 1.)  pontja az alábbi 1/A. ponttal egészül ki: 

” 1/A.) Alapításról rendelkezı jogszabály:  
   Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény” 
 

2. Az Alapító Okirat 4.) pontja helyébe az alábbi 4.) pont lép: 
„4.)  

a.) Államháztartási szakágazati besorolása:  
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

 
b.) Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános  
  igazgatási tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
016010 Országgyőlési, önkormányzati és európai parlamenti  
 képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés 
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
011210 Az államháztartás igazgatása, ellenırzése 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
016030 Állampolgársági ügyek” 
 

3. Az Alapító Okirat 9.) pontja hatályát veszti. 
 

4. Az Alapító Okirat 12.) pontja helyébe az alábbi 12.) pont lép: 
 
„12.) Jelen alapító okirat 2014. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. december 17. napján kelt egységes 
szerkezető, - Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által 181/2013. 
(XI.21.) ÖH. számú, és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete által 
68/2013. (XII.16.) ÖH. számú - elfogadott egységes szerkezető alapító okirata hatályát 
veszti.” 

 
Az alapító okiratot  

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete ………… számú határozattal, 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete………… számú határozattal, 
hagyta jóvá. 

 
Lajosmizse, 2014. ………………………… 
 
 

Basky András  Juhász Gyula 
Lajosmizse Város  polgármestere Felsılajos Község polgármestere 
 
 dr. Balogh László 
 jegyzı 
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2. melléklet 

 
 
 

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Alapító Okirata 

(egységes szerkezetbe foglalt) 
 
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzat Képviselı-
testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelıen az alábbi 
alapító okiratot adják ki:   
 
1.) A költségvetési szerv 

Neve:   Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Székhelye:  6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
Telephelyének neve: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsılajosi Kirendeltsége 
Telephelyének címe: 6055 Felsılajos, Iskola u.12. 

 
1/A.) Alapításról rendelkezı jogszabály: 
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény” 
 
2.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:Mötv.) 
84.§(1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok mőködésével, valamint a 
polgármester és a jegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elıkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közremőködik az önkormányzatok egymás közötti, 
valamint az állami szervekkel történı együttmőködésének összehangolásában.  
 
3.) Alaptevékenysége: 
A közös hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 
feladatokat Lajosmizse és Felsılajos települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait 
részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal mőködtetésére és 
fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. 
Felsılajos településen a közös hivatalnak állandó kirendeltsége mőködik a Közös Önkormányzati 
Hivatalról szóló megállapodás III.6. pontjában foglalt tevékenységek végzésére. 
 

4.)  
a.) Államháztartási szakágazati besorolása:  

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 

b.) Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános  
  igazgatási tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
016010 Országgyőlési, önkormányzati és európai parlamenti  
 képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés 
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
011210 Az államháztartás igazgatása, ellenırzése 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
016030 Állampolgársági ügyek” 
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5.) 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 tevékenységének felsı határa a módosított kiadási elıirányzatok arányában: 33%. 
 
 
6.) Illetékessége, mőködési köre:   
 

a) Illetékessége: Lajosmizse város és Felsılajos község közigazgatási területére terjed ki. 
 

b) Mőködési kör: Mőködési körérıl a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodás III.6. pontja rendelkezik. 

 
 

7.) Alapító szervek neve, székhelye:  
 a) Lajosmizse Város Önkormányzata (6050-Lajosmizse, Városház tér 1.) 
 b) Felsılajos Község Önkormányzata (6055-Felsılajos, Iskola u. 12.) 
 
 
8.) Irányító szerv neve, székhelye:  

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

 
 
9.) 4 
 
 
10.) Vezetıjének megbízási rendje: 
A jegyzı kinevezése az Mötv. 82-83.§-ai, valamint a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelıen történik figyelemmel a Közös Önkormányzati 
Hivatalról szóló megállapodás III.8. pontjában meghatározottakra.  
  
 
11.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselı, melyekre a közszolgálati tisztviselıkrıl 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. 

  
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl 
szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.  
 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény 
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
Záradék 
12.) Jelen alapító okirat 2014. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. december 17. napján kelt egységes szerkezető, - Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete által 181/2013. (XI.21.) ÖH. számú, és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete által 68/2013. (XII.16.) ÖH. számú - elfogadott egységes 
szerkezető alapító okirata hatályát veszti.” 
 
 

                                                 
4 Hatálytalan 2014. március 1. 
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Az alapító okiratot  
 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete ………… számú határozattal, 
 Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete………… számú határozattal, hagyta jóvá. 
 
 
Lajosmizse, 2014….. 
 

P.H. 
 
 
 

Basky András  Juhász Gyula 
Lajosmizse Város  polgármestere Felsılajos Község polgármestere 
 
 dr. Balogh László 
 jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
 
 

V. Határozat-tervezet 
 

……/2014. (…….) ÖH. 
A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti   
és Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosítása 
 
 

Határozat 
 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye – a határozat 1. 
mellékletét képezı – Alapító Okirat módosító okiratát, valamint az egységes szerkezetbe 
foglalt – a határozat 2. mellékletét képezı – Alapító Okiratát jóváhagyja.  

 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az alapító okiratokat aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé 
megtegye. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, Basky András polgármester 
Határidı: 2014. február 27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 
 
 
 

1.melléklet 
 

A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti 
és Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosítása 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 96/2013. (V.31.) határozattal 
megállapított és egységes szerkezetben elfogadott Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti 
és Szociális Intézménye Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Az Alapító Okirat 2.) pontja helyébe az alábbi 2.) pont lép: 
„2.) Közfeladata: az önkormányzat feladatkörébe tartozó egészségügyi alapellátásnak és 
szakellátásnak a biztosítása  
(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 4. és 8. pontjában foglaltak, az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § 
(1) bekezdése, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 15. § (2) a) pontja, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 57. § (1) c),d),e),f),j) pontja)” 
 

2. Az Alapító Okirat az alábbi 2/A. ponttal egészül ki: 
„2/A.) Szakmai alaptevékenysége: 
 
I. Egészségügyi szolgáltatások 

1. Egészségügyi alapellátás 
1.1.  Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás 
1.2.  Védınıi ellátás 
1.3.  Iskola-egészségügyi ellátás 

 
2. Járóbeteg-szakellátások  

2.1. Reumatológiai szakrendelés 
2.2. Szemészeti szakrendelés 
2.3. Nıgyógyászati szakrendelés 
2.4. Kardiológiai szakrendelés 
2.5. Bırgyógyászati szakrendelés 
2.6. Pszichiátriai szakrendelés 
2.7. Fizioterápiai szakrendelés 
2.8. Gyógytorna szakrendelés 
2.9. Diagnosztikai tevékenység: J0-ás laboratórium (mintavételi hely) 

 
II.  Szociális alapszolgáltatások 

1. Étkeztetés 
2. Házi segítségnyújtás 
3. Családsegítés 
4. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
5. Nappali ellátás 
 

III.  Gyermekjóléti alapellátás 
1. Gyermekjóléti szolgáltatás 
 

3. Az Alapító Okirat 3.) pontja helyébe az alábbi 3.) pont lép: 
 
„3.) 3.1. Államháztartási szakágazati besorolása:  

       862100   Általános járóbeteg-ellátás 
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3.2. Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 
074031 Család és nıvédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107053 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
107054 Családsegítés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” 

 
4. Az Alapító Okirat 6.) pontja hatályát veszti. 
 
5. Az Alapító Okirat 12.) pontja az alábbi 12.) pontra módosul: 
 

 „12.) Jelen alapító okirat 2014. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
2013. június 6. napján kelt, 97/2013. (V.31.) ÖH. számú, egységes szerkezető alapító okirata 
hatályát veszti.” 

 
   
Az Alapító Okiratot Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a ………/2014. (…) 
számú határozatával hagyta jóvá.” 
 
 
Lajosmizse, 2014. ………………………… 
 
 
 
 Basky András  
  polgármester 
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2.melléklet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 

Alapító Okirata  
(egységes szerkezetbe foglalt) 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. és 8. pontja és 42.§ 7. pontja, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 7. §-a, 8. § (4) –(5) bekezdése, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a,  a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91. § b) pontja,  valamint az 
egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a alapján Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító Okiratát a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja: 
 
1.) A költségvetési szerv 
 
Neve: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. 
 
2.) Közfeladata: az önkormányzat feladatkörébe tartozó egészségügyi alapellátásnak és szakellátásnak 
a biztosítása  
(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. és 
8. pontjában foglaltak, az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdése, a 
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (2) a) pontja, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) 
c),d),e),f),j) pontjaiban foglalt feladatok)” 
 
2/A.) Szakmai alaptevékenysége: 

 
I. Egészségügyi szolgáltatások 

1. Egészségügyi alapellátás 
1.1.  Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás 
1.2.  Védınıi ellátás 
1.3.  Iskola-egészségügyi ellátás 

 
2. Járóbeteg-szakellátások  

2.1. Reumatológiai szakrendelés 
2.2. Szemészeti szakrendelés 
2.3. Nıgyógyászati szakrendelés 
2.4. Kardiológiai szakrendelés 
2.5. Bırgyógyászati szakrendelés 
2.6. Pszichiátriai szakrendelés 
2.7. Fizioterápiai szakrendelés 
2.8. Gyógytorna szakrendelés 
2.9. Diagnosztikai tevékenység: J0-ás laboratórium (mintavételi hely) 

 
II.  Szociális alapszolgáltatások 

1. Étkeztetés 
2. Házi segítségnyújtás 
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3. Családsegítés 
4. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
5. Nappali ellátás 
 

III.  Gyermekjóléti alapellátás 
1. Gyermekjóléti szolgáltatás 

 
 

3.) 3.1. Államháztartási szakágazati besorolása:  
       862100   Általános járóbeteg-ellátás 
 
3.2. Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 
074031 Család és nıvédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107053 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
107054 Családsegítés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” 

   
 
4.) Mőködési területe: A Társult települési önkormányzatok közigazgatási területe. 
 
5. a) Alapítói jogok gyakorlója: 
 Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 
 

b) Fenntartó neve, címe/székhelye:  
Neve: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 

Társulás 
Rövidített neve: Lajosmizsei Közfeladat – ellátó Társulás 
Címe/székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 

 c) Irányító szerv neve, vezetıje, székhelye: 
Neve: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa 

 Vezetıje: A Társulási Tanács elnöke 
Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 

 
6.) 5 
 
7.) Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal  
 
8.) Vezetıjének kinevezési rendje: 
A Lajosmizsei Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa  az intézményre vonatkozó jogszabályokban 
elıírt képesítési követelményeknek megfelelı  intézmény vezetıt nevez ki 5 éves határozott idıre 
pályázat alapján.  
  
                                                 
5 Hatálytalan 2014. március 1. 
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9.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetıen közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény 
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
10.) Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 
            Ft 

Ingatlanok: 308.175.122.- 
Vagyoni értékő jogok: -  

Gépek, berendezések, felszerelések: 66.534.006.- 
Jármő: 9.911.050.- 

Összesen: 384.620.178.- 
(2013. december 31-i állapot-bruttó érték) 
 
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. 

 
11.) Vállalkozási tevékenysége: 
Az intézmény-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% 
 
12.) Jelen alapító okirat 2014. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 2013. június 6. napján kelt, 
97/2013. (V.31.) ÖH. számú, egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti.” 

 
  Az Alapító Okiratot Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a ………/2014. (…) 
számú határozatával hagyta jóvá.” 
 
 
Lajosmizse, 2014…………………. 
 
 
 
 Basky András     
            polgármester   
      
 
 
 
 
 
 


