
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
 

KIVONAT 
 

a Képviselı-testület 2013. április 30-i ülésének jegyzıkönyvébıl 
 
 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 
 
62/2013. (IV. 30.) ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Alapító Okiratának módosítása 

Határozat 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 57/2012. (XII.20) ÖH-ban foglalt elızetes 
egyetértésével és Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által a 198/2012. (XII.20.) 
határozattal megállapított és jóváhagyott Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. 
 
Az Alapító Okirat felvezetı szövegének helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) 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 31. törvény 93.§ (4) bekezdése 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. Alapító/ irányító szerve, mőködtetıje: 
 Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete” 

Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1.” 
 

3. 

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 sajátos nevelési igényő 

gyermekek óvodai nevelése. 
 562912 Óvodai, intézményi étkeztetés 
 889101 Bölcsıdei ellátás” 
 

4. 



 
Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbi c.) ponttal egészül ki: 
 
„c.) Kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: 
A költségvetési szerv alaptevékenységével megegyezı, az alaptevékenység ellátására létrehozott 
kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésben az alaptevékenységre meghatározott mértéken felül, 
támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy, vagy természetes személy számára nem kötelezıen és 
nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységek köre: 
 

562917 Munkahelyi étkeztetés 
 562920 Egyéb vendéglátás.” 
 

5. 
 

Az Alapító Okirat 18. pontja helyébe az alábbi 18. pont lép: 
  
„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.” 

6. 

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

„ 19. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2013. május 1. napján lép 
hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratáról szóló 198/2012.(XII. 20.) ÖH.” 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. április 30. 
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