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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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: 

 
1.) 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:”  
 

2.) 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.” 
 

3.) 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” 
 

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

5.) Az Alapító Okirat 6. pontja hatályon kívül helyezve. 



 
6.) 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.” 

 
 
7.) 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
5.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének  

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



6.)1  
 
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  
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. február 27. 

 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 

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

                                                 
1 Hatálytalan 2014. március 1. 


