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96/2013. (V. 31.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,  
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  
Alapító Okiratának módosítása 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 57/2012. (IV.05.) határozattal megállapított és 
jóváhagyott Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
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) bekezdésének 4. és 8. pontja és 42.§ 7. pontja, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV törvény 7. §-a, 8. § (4) –(5) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a,  a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91. § b) pontja,  valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 152. §-a alapján Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint 
megállapítja és jóváhagyja:” 

 
 

2.  
Az Alapító Okirat 2.) I.A. pontjában „A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében 
gondoskodik:” feladatok közül az  
„a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, „ hatályát veszti, továbbá 
„e) az iskola-egészségügyi ellátásról” szövegrész a következı „e) az iskolai-védınıi ellátásról.” 
szövegrészre módosul. 

 
 

3. 
 

Az Alapító Okirat 2.) I.A. pontjában a „A helyi önkormányzat biztosítja a tulajdonában vagy használatában 
levı járóbeteg-szakellátást, illetıleg fekvıbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények mőködését.” 
mondat helyébe a következı mondat lép: 
 
 
„A tagok biztosítják a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény mőködését.” 
 
 

4. 
 

Az Alapító Okirat 2.) I.A. pontjából a „3. Szájhigiénia” pont hatályát veszti. 
 



 
5. 
 

Az Alapító Okirat II.B. pontjából az alábbi szövegrész hatályát veszti: 
„A jelzırendszeres házi segítségnyújtás megszervezéséhez biztosítani kell 

a) a segélyhívásokat fogadó diszpécserközpontot, 
b) a segítségnyújtást végzı gondozókat foglalkoztató olyan szakmai központot vagy központokat, 

amelyek a teljes ellátási terület vonatkozásában biztosítják a gondozónak a (4) bekezdés szerinti 
idıtartamon belüli helyszínre érkezését. 
Egy szakmai központ keretében legalább 40, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıskorú 
vagy fogyatékos személy, illetve pszichiátriai beteg otthonában kell segélyhívó készüléket elhelyezni. A 
diszpécserközpontot úgy kell kialakítani, hogy annak folyamatos mőködése és elérhetısége biztosított 
legyen. Egy diszpécserközpont több szakmai központ ellátási területérıl fogadhat segélyhívásokat. 
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás mőködtetéséhez biztosítani kell 

a) a mőszaki rendszer körében az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készüléket, jelzést továbbító 
berendezést, a jelzés fogadására alkalmas vevıberendezést, továbbá ügyeleti személyi számítógépet ügyeleti 
szoftverrel, 

b) a gondozó saját felszerelése körében mobiltelefont, készenléti táskát, továbbá a gyors helyszínre 
érkezéshez szükséges feltételeket.” 

 
6. 
 

Az alapító okirat 4.) pontja helyébe az alábbi 4.) pont lép: 
 
 „Mőködési területe: A Társult települési önkormányzatok közigazgatási területe.” 

 
7. 
 

Az alapító okirat 5.) pontja helyébe az alábbi 5.) pont lép: 
 
„5. a) Alapítói jogok gyakorlója: 
 Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 
 

b) 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. 
 

 c) 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.” 
 

5. 
 

Az alapító okirat 7.) pontja helyébe az alábbi 7.) pont lép: 
 
„7. Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: 

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal” 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. 
 

Az alapító okirat 8.) pontja helyébe az alábbi 8.) pont lép: 
 
„8. 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.” 
 

7. 
 

Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbi táblázattal egészül ki: 
 
„Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 
            Ft 
Ingatlanok: 308.175.122.- 
Vagyoni értékő jogok: -  
Gépek, berendezések, felszerelések: 66.534.006.- 
Jármő: 9.911.050.- 
Összesen: 384.620.178.- 
(2012. december 31-i állapot-bruttó érték) „ 
 

8. 
 

Az alapító okirat 12.) pontja helyébe az alábbi 12.) pont lép: 
 

„12. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2013. július 1. napján lép hatályba. A 
hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata, Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító Okiratáról szóló 57/2013. (IV.05.) ÖH.   
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. május 31. 

 
 

Kihagyva a kihagyandókat! 
 
 

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


