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Előterjesztés 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  

Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsának 
2017. június 29-i ülésére 

 
Tárgy: I. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 

alapító okiratának módosítása  
II. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának  
módosítása 

Iktatószám: LMKOH/83/8/2017. 
 
 Tisztelt Társulási-tanács! 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet ( a 
továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseinek módosulásai miatt a Társulás által fenntartott Intézmények 
alapító okirat módosításai váltak szükségessé.   
 
Az alapító okiratok módosítása tekintetében kizárólag a módosító okirat elfogadása szükséges, az 
abból elkészített egységes szerkezetű alapító okiratot már kizárólag a Magyar Államkincstár látja el 
aláírással és pecséttel.  

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyalja  
- Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete alapító okiratának és   
- Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára alapító okiratának a módosítását, valamint a  
- Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását. 
  
A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa tárgyalja a  
- Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását, 
valamint 
- Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
alapító okiratának módosítását. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye és a 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde módosító okiratát is önálló 
határozatban kell elfogadni. 
 

I. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye alapító 
okiratának módosítása az alábbiakat tartalmazza: 

- a költségvetési szerv közfeladata kiegészítésre került az ellátott feladatok jogszabályi 
környezetben történő meghatározásával; 

-     az alapító okirat a fenntartót meghatározó 3.2. résszel kiegészítésre került 
- a vezetőre vonatkozó pontban meghatározásra kerültek a foglalkoztatási jogviszonyt 

szabályozó jogszabályok és annak végrehajtási rendelete; 
- a foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó pontban kiegészítésre került a közalkalmazotti 

jogviszony annak egészségügyi intézményekben alkalmazandó végrehajtási rendeletével. 
 

II. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása az 
alábbiakat tartalmazza:  

- a vezetőre vonatkozó pontban meghatározásra kerültek a foglalkoztatási jogviszonyt szabályozó 
jogszabályok és annak végrehajtási rendelete; 

- a 3.1. pontban a „/felügyeleti szervének” szövegrész törlésre került 
- a 4.1. pontban meghatározott közfeladat és a 4.3. pontban meghatározott alaptevékenység 

tartalmának megcserélése vált szükségessé; 
- a foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó pontban kiegészítésre került a közalkalmazotti 

jogviszony annak köznevelési intézményekben alkalmazandó végrehajtási rendeletével. 



 
 
A társulás költségvetési szervének módosító okiratát a társulási tanácsnak kell elfogadnia, a társulási 
tanács elnöke írhatja alá és a társulás bélyegzőjét kell használnia.  
 
Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Társulási-tanács elé: 

  
Lajosmizse, 2017. június 22. 
  Basky András sk. 
    elnök 

 
 
 

I. Határozat-tervezet 
 

……/2017. (…….) TH. 
A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti   
és Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
 

1) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-tanácsa a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye – a határozat 1. 
mellékletét képező – módosító okiratát jóváhagyja.  

 
2) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-tanácsa felhatalmazza a Társulási-

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

 
Felelős: Társulási-tanács, Basky András elnök 
Határidő: 2017. június 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a ……/2017. (..) határozathoz 

Okirat száma: EGYSZI/7/2017. 

Módosító okirat 
 A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye, 
a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási-tanácsa által 2016. február 22. napján kiadott, EGYSZI/6/2016. számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –  a 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási-tanácsának ……./2017. (…………) határozatára  figyelemmel – a következők 
szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat az alábbi 3.2. ponttal egészül ki:  

„ 3.2.    A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és 

Szociális Közszolgáltató Társulás  
3.2.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.” 

 
2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az Önkormányzat feladatkörébe tartozó 
egészségügyi alapellátásnak és szakellátásnak a biztosítása. A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4., 8., 8a. 
pontjában foglalt feladatok ellátása. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvény 5. § (1) c, d, e, pontjában foglalt feladatok ellátása. A szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-64. §-a szerinti étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, családsegítés keretében szociális, illetve a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-a, 40. § (2) bekezdése szerinti 
gyermekjóléti szolgáltatást biztosítása.” 
 

3. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:   

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény a szociális, valamint a gyermekjólét is és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) 
kormányrendelete, illetve a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek 
képesítési követelményeiről, valamint a gyógyintézetek vezetőjének és 
vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás 
betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002.(III.28.) 
EüM rendeletében foglaltak szerint a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa nevezi ki és menti 
fel. Az egyéb munkáltatói jog gyakorlója a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás elnöke. A kinevezés pályázat útján 5 
éves határozott időre szól.” 

 



4. Az alapító okirat 5.2. pontjának táblázata a következő 2. sorral egészül ki, a 
táblázat számozásának értelemszerű megváltoztatásával:   
„ 

2 Munka Törvénykönyve 
szerinti munkavállaló 

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

„ 
 
Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Lajosmizse, 2017. …………………………. 

P.H. 

Basky András 
Társulási-tanács elnöke 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Határozat-tervezet 
 

……/2017. (…….) TH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde   
Alapító Okiratának módosítása 
 
 

Határozat 
 
 

1) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-tanácsa a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde – a határozat 1. mellékletét képező –módosító 
okiratát jóváhagyja.  

 
2) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-tanácsa felhatalmazza a Társulási-

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

 
Felelős: Társulási-tanács, Basky András elnök 
Határidő: 2017. június 29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a ……/2017. (..) határozathoz 

Okirat száma: MESERET/7/2017. 

Módosító okirat 
 A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, a Lajosmizse és Felsőlajos 
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsa által 
2016. szeptember 29. napján kiadott, MESERET/6/2016. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján –  a Lajosmizse és Felsőlajos 
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsának 
……/2017. (…………..) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat 3.1. pontja helyébe az alábbi 3.1. pont lép:  

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

Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács 
3.1.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.” 

 
 

2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe az alábbi 4.1. pont lép:  
„ 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  
4.1.1. 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. 
4.1.2.  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

42. §-ban foglaltak szerinti bölcsődei ellátás.” 
 

3. Az alapító okirat 4.3. pontjában az alábbi 4.3. pont lép:    
 
„ 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. 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. 

4.3.2. 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. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi 5.1. pont lép:  

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az óvoda vezetőjét a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) 
kormányrendeletében foglaltak szerint a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa nevezi ki és menti 
fel. Az egyéb munkáltatói jog gyakorlója a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás elnöke. A kinevezés pályázat útján 5 
éves határozott időre szól. „ 

 

5. Az alapító okirat 5.2. pontjában foglalt foglalkozatási jogviszonyt szabályozó 
táblázat 1. sora az alábbiak szerint módosul: 

„ 

1 Közalkalmazott Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény és a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet 

                                                                                                                                                                          „ 
 

 
 
Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 01. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Lajosmizse, 2017. ……………………………………………. 

P.H. 

Basky András 
Társulási-tanács elnöke 

 


