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94/2013. (V. 31.) ÖH. 
A  Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Alapító Okiratának módosítása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 62/2013. (IV.30.) és 63/2013. (IV. 30.)  
határozattal megállapított és jóváhagyott Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. 
 

Az Alapító Okirat bevezetı része az alábbira módosul: 
 
 
„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:” 
 

2. 

Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 

„1. Alapítói jogok gyakorlója: 
 Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1.” 

3. 

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

„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.” 



 
4. 

Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi 10. pont lép: 

 
„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.”  

 
5. 

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

 
„b.) Alaptevékenysége (szakfeladatrend szerinti besorolás): 

 
 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
 851012 A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható; 

- autizmus spektrum zavarral 
- mozgásszervi fogyatékossággal 
- hallásfogyatékossággal 
- enyhe értelmi fogyatékossággal 
- beszéd fogyatékossággal 
- egyéb pszichés, fejlıdési zavarral (tanulási, figyelem – vagy magatartás szabályozási 

zavar) küzdı sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése 
 889101 Bölcsıdei ellátás” 

 
6. 

Az alapító okirat 11. c) pontja hatályát veszti.  
 

7. 
 
Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe az alábbi 14. pont lép: 

 
„14. Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési  
szerv: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal” 
 
 



8. 
 

Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe az alábbi 15. pont lép: 
 

„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.” 

 
9. 
 

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

 „  Lajosmizse: (Óvoda, székhely, tagintézményei) Ft 
Ingatlanok 112.760.748.- 
Vagyoni értékő jogok: 200.000.- 
Gépek, berendezések, felszerelések: 8.706.195.- 
Összesen: 121.666.943.- 

 
 

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

 
 

Felsılajos:      Ft 
Ingatlanok: 16.570.500.- 
Vagyoni értékő jogok: -  
Gépek, berendezések, felszerelések: 1.516.751.- 
Összesen: 18.087.251.- 

(2012. december 31-i állapot – bruttó érték)” 
 

10. 
 

Az Alapító Okirat 19. pontja helyébe az alábbi 19. pont lép 
 
„ 19. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2013. július 1. napján lép hatályba. A 
hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Alapító Okiratáról szóló 62/2013. (IV.30.) és a 63/2013.(IV. 30.) ÖH.” 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013.05.31. 

 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 
 

Kmf. 
 
Basky András sk.      Dr. Balogh László sk. 
   polgármester        jegyzı  
                  
 
 
A kivonat hiteles: 


