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Előterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 
 
 
Tárgy: A 2015. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése 
Iktatószám: LMKOH/1669/3/2015. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8/A. § (2) bekezdés és 11. 
§ (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében 2015. január 1-jétől az alapító, módosító 
és megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok (a 
továbbiakban: okirat minták) szerint kell elkészíteni. Ez a jogszabályi előírás az alapító szervekre és a 
kincstárra egyaránt azt a kötelezettséget rója, hogy csak ezen okirat minták szerint elkészített okiratok 
lesznek befogadhatóak a törzskönyvi nyilvántartásba.   
Az Áht. 111. § (26) bekezdése értelmében 2015. január 1-jét követően a költségvetési szervek alapító 
okiratainak soron következő első módosításakor az okirat mintáknak megfelelően kell átszerkeszteni a 
költségvetési szerv korábbi alapító okiratát. 
Lehetőség van azonban arra is, hogy a módosítással egyébként nem érintett alapító okiratot az új 
formátum szerint átalakításra-, elfogadásra kerüljön. 
Jelen előterjesztés okiratai a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Államháztartási 
Iroda Államháztartási Finanszírozási Osztálya (továbbiakban: MÁK) által 2015. január 28. napján 
kiadott segédlet és a formanyomtatványokhoz kapcsolódó kitöltési útmutató alapján kerültek 
előkészítésre.  A MÁK 2015. február 13. napján kiegészítést tett előbbiekben említett segédlethez és 
tájékoztatást adott arról, hogy a kitöltési útmutató pontosítása folyamatban van. Előfordulhat tehát, 
hogy egyéb jogszabályi pontosítás vagy más értelmezés esetében az alapító okiratok újbóli 
tárgyalására kerülhet sor. 
 
A fentiekben foglaltak figyelembe vételével önálló határozatban kell elfogadni 
 a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (I. határozat-tervezet),  
 Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (II. határozat-

tervezet),  
 Lajosmizse Város Művelődési 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 szerkezetű alapító okiratot. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 42. 
§ 7. pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az intézmény alapítása, 
átszervezése, megszüntetése, továbbá az Mötv. 50. §-a rendelkezik arról, hogy fenti döntéshez a 
Képviselő-testület minősített többsége szükséges. 
 

 
Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselő-testület elé: 

  
 
Lajosmizse, 2015. április 7. 
 
 Basky András sk. 
  polgármester 
 
 
 



3 
 

I. Határozat-tervezet 
 

……/2015. (…….) ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
 
 
 

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

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

Felelős: Képviselő-testület, Basky András polgármester 
Határidő: 2015. április 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
1. melléklet a ……/2015. (..) határozathoz 

1.  
 

Okirat száma: MESERET/1/2015. 

Módosító okirat 

 A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő - testülete által 2014. március 13. napján kiadott alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –  Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……./2015. (….) határozatával elfogadott 
módosító és egységes szerkezetű alapító okiratokra  figyelemmel  – a következők szerint 
módosítom: 
 
 

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az alapító okirat új 
formátumban kerül kiadásra.  

2. Az alapító okirat régi szabályozás szerinti 15. pontja – mely a módosított okiratban 6.5. 
pont alatt szerepel -  helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.5. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 

száma 

ingatlan 
hasznos 

alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 

vagyon 
használati 

joga 

az 
ingatlan 

funkciója, 
célja 

1 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.  2184 572 m2 Önkormányzat 
Lajosmizse 

óvoda 

2 6050 Lajosmizse, Rákóczi utca 30. 1790 322 m2 Önkormányzat 
Lajosmizse 

óvoda 

3 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. 703 1904 m2 Önkormányzat 
Lajosmizse 

óvoda 

4 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.  2184 298 m2 Önkormányzat 
Lajosmizse 

bölcsőde 

5 6055 Felsőlajos, Óvoda u. 2. 266 274 m2 Önkormányzat 
Felsőlajos 

óvoda 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Lajosmizse, 2015.  

P.H. 

Basky András 
polgármester 
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2. melléklet a ……/2015. (..) határozathoz 
Okirat száma: MESERET/2/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos utcai 
Tagintézménye 

6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 
 

2 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai 
Tagintézménye 

6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 30. 

3 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi 
Tagintézménye 

6055 Felsőlajos, Óvoda u. 2. 

4  
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei 
Intézményegysége 

6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 
 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996.02.10. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.1.1. megnevezése: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 

Közszolgáltató Társulás  
3.1.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

4.1.1.  Óvodai nevelés. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai 
nevelése. Óvodai étkeztetés. Képességfejlesztés. Óvodai fejlesztő program szervezése. A 
többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható; a.) autizmus spektrum zavarral, 
b.) mozgásszervi fogyatékossággal, c.) hallásfogyatékossággal, d.) enyhe értelmi 
fogyatékossággal, e.) beszéd fogyatékossággal, f.) egyéb pszichés, fejlődési zavarral 
(tanulási, figyelem – vagy magatartás szabályozási zavar) küzdő sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése. 

4.1.2. A Bölcsőde feladata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 42. § -a, valamint a 15/1998. (IV. 30. ) NM rendelet 36. § - a alapján, a családban nevelkedő, a 
szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermekek nappali felügyeletének, 
gondozásának, nevelésének, napközbeni ellátásának biztosítása.   

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
4.3.1.  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a vonatkozó egyéb 

jogszabályokban foglaltak szerint ellátja: 
- óvodai nevelés 
- a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelését-oktatását. 
4.3.2.  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

42. §-ban foglaltak szerinti bölcsődei ellátás. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

2 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

3 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
5 104030 Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) 

6 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 
programok 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

4.5.1. Működési területe a köznevelési feladatok tekintetében: A társult települési 
önkormányzatok közigazgatási területe, valamint a társult települési 
önkormányzatokkal határos önkormányzatok közigazgatási területe, az onnan 
bejáró óvodások tekintetében. 

4.5.2.  Ellátási területe a bölcsődei feladatok ellátása tekintetében: Lajosmizse Város és 
Felsőlajos Község közigazgatási területe. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv – 
eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében – korlátozott mértékben 
vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alaptevékenységét és az ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása 
kizárólag az ideiglenese szabad helyiségek hasznosítására, valamin a szolgáltatások 
értékesítésére terjedhet ki. Vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási 
előirányzatok arányában: 33%. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Lajosmizse és Felsőlajos 
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa az 
intézményre vonatkozó jogszabályokban előírt képesítési követelményeknek megfelelő 
intézmény vezetőt nevez ki 5 éves határozott időre pályázat alapján.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazott Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény  

2 
Egyéb foglalkoztatási 
jogviszony (megbízási 

jogviszony) 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 
6.1.1. megnevezése: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 

Közszolgáltató Társulás 
6.1.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

 

6.2. A köznevelési intézmény 
6.2.1. típusa: Többcélú intézmény (a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

20. § (1) bekezdés a) pontja és a 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti intézmény) 
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak szerinti 
óvodai nevelés és a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 
igényű gyermekek nevelése-oktatása. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
42. §-ban foglaltak szerinti bölcsődei ellátás. 
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6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az éves költségvetését a Lajosmizsei 
Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa hagyja jóvá. A munkaügyi feladatokat 
az Intézmény székhelyén-, a gazdasági -, pénzügyi feladatokat a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal székhelyén látják el. Az adott költségvetés keretén belül 
önálló bérgazdálkodást folytat az Intézmény.  

6.3. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 
 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos utcai 
Tagintézménye 

6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 
 

2 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai 
Tagintézménye 

6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 30. 

3 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi 
Tagintézménye 

6055 Felsőlajos, Óvoda u. 2. 

4 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei 
Intézményegysége 

6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 
 

6.4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 
6.4.1. székhelyén: 275 fő 
6.4.2. tagintézményében: 

 tagintézmény megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám 

1 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos utcai 
Tagintézménye 

66 fő 

2 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai 
Tagintézménye 

50 fő 

3 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi 
Tagintézménye 

50 fő 

4 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei 
Intézményegysége 

24 fő 

6.5. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 

száma 

ingatlan 
hasznos 

alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 

vagyon 
használati 

joga 

az 
ingatlan 

funkciója, 
célja 

1 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.  2184 572 m2 Önkormányzat 
Lajosmizse 

óvoda 

2 6050 Lajosmizse, Rákóczi utca 30. 1790 322 m2 Önkormányzat 
Lajosmizse 

óvoda 

3 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. 703 1904 m2 Önkormányzat óvoda 
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Lajosmizse 

4 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.  2184 298 m2 Önkormányzat 
Lajosmizse 

bölcsőde 

5 6055 Felsőlajos, Óvoda u. 2. 266 274 m2 Önkormányzat 
Felsőlajos 

óvoda 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 13. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Lajosmizse, 2015. 

P.H. 

Basky András 
polgármester 
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II. Határozat-tervezet 
 

……/2015. (…….) ÖH. 
A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
 
 

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

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

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

 
Felelős: Képviselő-testület , Basky András polgármester 
Határidő: 2015. április 22. 
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1. melléklet a ……/2015. (..) határozathoz 
 

Okirat száma: IGSZ/1/2015. 

Módosító okirat 
 A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete, a Lajosmizse 
Város Önkormányzatának Képviselő- testülete által 2014. február 28. napján kiadott 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……./2015. (….) határozatával 
elfogadott módosító és egységes szerkezetű alapító okiratokra  figyelemmel – a 
következők szerint módosítom: 

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az alapító okirat új 
formátumban kerül kiadásra.  

2. Az alapító okirat régi szabályozás szerinti 9. pontja elhagyásra kerül.  
3. Az alapító okirat 3.1. pontja – mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

2 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

3 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

4 
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

5 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

8 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

9 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 
 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Lajosmizse, 2015.  

P.H. 

Basky András 
polgármester 
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2. melléklet a ……/2015. (..) határozathoz 
 

Okirat száma: IGSZ/2/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a  Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete alapító okiratát a következők 
szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1.     A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 

Szervezete 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.09.30. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2.2.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.1.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 6050- Lajosmizse, Városház tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Felelős a hozzá rendelt költségvetési szervek 
működtetéséért, a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a vagyon használatával, 
védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, 
kisegítő szolgálata 
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, 
valamint Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
vonatkozásában ellátja az alábbi feladatokat: 

4.3.1.a költségvetési szerv költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, 
könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, 

4.3.2.a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv 
vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, 
védelmével kapcsolatos feladatokat, és  

4.3.3. a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv 4.2.1. és – ha nem 
szolgáltatás-vásárlással történik annak ellátása – a 4.2.2. pont szerinti feladatait. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

2 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

3 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

4 
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

5 
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

8 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

9 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Lajosmizse Város és Felsőlajos 
Község közigazgatási területe 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv – 
eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében – korlátozott mértékben 
vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alaptevékenységét és az ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása 
kizárólag az ideiglenese szabad helyiségek hasznosítására, valamin a szolgáltatások 
értékesítésére terjedhet ki, azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez 
kapcsolódóan végezheti. Vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási 
előirányzatok arányában: 33%. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő igazgatót nevez ki. A kinevezés legfeljebb 5 év határozott 
időre szól. 
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazott A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

2 Munka törvénykönyve szerinti 
Munkavállaló 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 
Egyéb foglalkoztatási 
jogviszony (megbízási 

jogviszony) 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. február 28. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Lajosmizse, 2015. 

P.H. 

Basky András  
polgármester 
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III. Határozat-tervezet 
 

……/2015. (…….) ÖH. 
A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
 
 
 

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

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

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

 
Felelős: Képviselő-testület , Basky András polgármester 
Határidő: 2015. április 22. 
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1.melléklet a ……/2015. (..) határozathoz 
 

Okirat száma: MUVHAZ/1/2015. 

Módosító okirat 
 A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő- testülete által 2014. március 13. napján kiadott alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –  Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……./2015. (….) határozatával elfogadott 
módosító és egységes szerkezetű alapító okiratokra  figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 
 

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az alapító okirat új 
formátumban kerül kiadásra.  

2. Az alapító okirat régi szabályozás szerinti 9. pontja elhagyásra kerül.  
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Lajosmizse, 2015.  

P.H. 

Basky András 
polgármester 
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2.melléklet a ……/2015. (..) határozathoz 

 
Okirat száma: MUVHAZ/2/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Régi Városháza 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000.12.20. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2.2.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.1.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
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4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

4.1.1. A nyilvános könyvtári ellátás keretében: – a fenntartó által kiadott alapító okiratban és 
a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban teszi 
közzé; - gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 
rendelkezésére bocsátja; - tájékoztat a könyvtár és a ynilvános könytári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól; - biztosítja más könyvtárak aállományának és 
szolgáltatásainak elérését; - részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és 
információ-cserében; - gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően 
alakítja; - közhasznú információs szolgáltatást nyújt; - helyismereti információkat és 
dokumentumokat gyűjt; - szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

4.1.2. A helyi közmevelődési tevékenység támogatása keretében: - az iskolarendszeren kívüli 
öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító 
tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése; - a települési környezeti, szellemi, 
művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési 
szokások gondozása, gazdagítása; - az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más 
kisebbségi kutúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az 
ünnepek kultúrájának gondozása; - az ismeretszerző, az amatőr alkotó- művelődő 
közösségek tevékenységének támogatása; - a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, 
közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése; - a különböző kultúrák közötti 
kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése; - a szabadidő kulturális célő 
eltöltéséhez a feltételek biztosítása; - egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

4.1.3.  Múzeumi, gyűjteményi tevékenység. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési Intézmények tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt feladatok 
ellátása.  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
4 082044 Könyvtári szolgáltatások 
5 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység  
6 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

7 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel 
fejlesztése 

8 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális 
értékek gondozása 

9 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 
művészetek 

10 083030 Egyéb kiadói tevékenység 
11 086020 Helyi, térségi közösségi tér bizotsítása, működtetése 
12 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Lajosmizse Város közigazgatási 
területe. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv – 
eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében – korlátozott mértékben 
vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alaptevékenységét és az ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása 
kizárólag az ideiglenese szabad helyiségek hasznosítására, valamin a szolgáltatások 
értékesítésére terjedhet ki, azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez 
kapcsolódóan végezheti. Vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási 
előirányzatok arányában: 33%. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő igazgatót nevez ki. A kinevezés legfeljebb 5 év határozott 
időre szól. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazott A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

2 Munka törvénykönyve szerinti 
Munkavállaló 

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 
Egyéb foglalkoztatási 
jogviszony (megbízási 

jogviszony) 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 13. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Lajosmizse, 2015. 

P.H. 

Basky András  
polgármester 
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IV. Határozat-tervezet 

 
……/2015. (…….) ÖH. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
 
 

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

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

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

 
Felelős: Képviselő-testület, Basky András polgármester 
Határidő: 2015. április 22. 
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1. melléklet a ……/2015. (..) határozathoz 

 
Okirat száma: LMKOH/1/2015. 

Módosító okirat 

 A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal, a Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő- testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2014. március 21. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének  ……./2015. (….) határozatával  és Felsőlajos Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének …./2015. (….) határozatával elfogadott módosító és egységes 
szerkezetű alapító okiratokra  figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az alapító 
okirat új formátumban kerül kiadásra.  
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Lajosmizse, 2015.                                                              Felsőlajos, 2015. 

P.H. 

 
________________________________    ______________________________ 
                   Basky András                                                                                Juhász Gyula  
    Lajosmizse Város polgármestere                                                     Felsőlajos Község polgármestere 
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2. melléklet a ……/2015. (..) határozathoz 
 

 
 

Okirat száma: LMKOH/2/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Felsőlajosi Kirendeltsége 

6055 Felsőlajos, Iskola utca 12. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.március 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
 megnevezése székhelye 

1 Lajosmizse Város 
Önkormányzata 

6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

2 Felsőlajos Község 
Önkormányzata 

6055 Felsőlajos, Iskola u. 12. 

 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 Lajosmizse Város 
Polgármesteri Hivatala 

6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.1.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja 
az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 
tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közös hivatal ellátja az Mötv.-ben és a 
vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Lajosmizse és 
Felsőlajos települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult 
települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és 
fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. Felsőlajos településen a közös 
hivatalnak állandó kirendeltsége működik a Közös Önkormányzati Hivatalról szóló 
megállapodás III.6. pontjában foglalt tevékenységek végzésére.  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 
és általános igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
3 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

4 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

5 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 
tevékenységek 

7 016030 Állampolgársági ügyek 
8 031030 Közterület rendjének fenntartása 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

Illetékessége: Lajosmizse Város és Felsőlajos Község közigazgatási területére terjed ki.  

Működési kör: Működési köréről a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodás III. 6. pontja rendelkezik. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv – 
eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében – korlátozott mértékben 
vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alaptevékenységét és az ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása 
kizárólag az ideiglenese szabad helyiségek hasznosítására, valamin a szolgáltatások 
értékesítésére terjedhet ki, azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez 
kapcsolódóan végezheti. Vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási 
előirányzatok arányában: 33%. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése az Mötv. 82-83.§-
ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIC. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően történik figyelemmel a Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás 
III.8. pontjában meghatározottakra. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Köztisztviselő Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 

2 Munka törvénykönyve szerinti 
Munkavállaló 

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 Egyéb foglalkoztatási jogviszony 
(megbízási jogviszony) 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítését és működését a társult Önkormányzatok 
által elfogadott Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata tartalmazza.  

6. Záró rendelkezés 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 21. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom. 
 

Kelt: Lajosmizse, 2015.                                                              Felsőlajos, 2015. 

P.H. 

 
________________________________    ______________________________ 
                   Basky András                                                                                Juhász Gyula  
    Lajosmizse Város polgármestere                                                     Felsőlajos Község polgármestere 
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V. Határozat-tervezet 
 

……/2015. (…….) ÖH. 
A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti   
és Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosítása 
 
 

Határozat 
 
 

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

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

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

 
Felelős: Képviselő-testület, Basky András polgármester 
Határidő: 2015. április 22. 
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1.melléklet a ……/2015. (..) határozathoz 
 

Okirat száma: EGYSZI/1/2015. 

Módosító okirat 
 A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye, 
a Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő - testülete által 2014. március 13. 
napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-
a alapján –  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……./2015. (….) 
határozatával elfogadott módosító és egységes szerkezetű alapító okiratokra  
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az alapító 
okirat új formátumban kerül kiadásra.  

2. Az alapító okirat régi szabályozás szerinti 8. pontja elhagyásra kerül.  
3. Az alapító okirat új szabályozása szerinti 4.4. alcíme a következő kormányzati 

funkciókkal egészül ki: 072111 Háziorvosi alapellátás 
 072311 Fogorvosi alapellátás 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Lajosmizse, 2015.  

P.H. 

Basky András 
polgármester 
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2. melléklet a ……/2015. (..) határozathoz 
 
Okirat száma: EGYSZI/2/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  alapító okiratát a 
következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1.  A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 

Szociális Intézménye 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000.01.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2.2.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.1.1. megnevezése: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 

Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 
3.1.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az Önkormányzat feladatkörébe tartozó egészségügyi 
alapellátásnak és szakellátásnak a biztosítása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
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 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 862100 Általános járóbeteg-ellátás 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
I. Egészségügyi szolgáltatások: 

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

2. Járóbeteg-szakellátások 2.1. Reumatológiai szakrendelés 
2.2. Szemészeti szakrendelés 
2.3. Nőgyógyászati szakrendelés 
2.4. Kardiológiai szakrendelés 
2.5. Bőrgyógyászati 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. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
5. Nappali ellátás 

 
III. Gyermekjóléti alapellátás 

1. Gyermekjóléti szolgáltatás 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

2 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
3 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
4 107051 Szociális étkeztetés 
5 107052 Házi segítségnyújtás 
6 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
7 107054 Családsegítés 
8 072111 Háziorvosi alapellátás 
9 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

10 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
11 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
12 072311 Fogorvosi alapellátás 
13 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
14 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 
15 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
16 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A Társult települési 
önkormányzatok közigazgatási területe. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv – 
eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében – korlátozott mértékben 
vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alaptevékenységét és az ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása 
kizárólag az ideiglenese szabad helyiségek hasznosítására, valamin a szolgáltatások 
értékesítésére terjedhet ki, azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez 
kapcsolódóan végezheti. Vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási 
előirányzatok arányában: 33%. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó 
Társulás Társulási Tanácsa az intézményre vonatkozó jogszabályokban előírt képesítési 
követelményeknek megfelelő intézményvezetőt nevez ki 5 éves határozott időre pályázat 
alapján.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazott Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

2 
Egyéb foglalkoztatási 
jogviszony (megbízási 

jogviszony) 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 13. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Lajosmizse, 2015. 

P.H. 
Basky András  
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


