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Kihagyva a kihagyandókat! 
 
 
17/2014. (II. 27.) 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 
Határid ı: 2014. február 27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 
 
 
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. 

 
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. 



 
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. 
 

 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 

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


