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Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa  
 

KIVONAT 
 

a Társulási Tanács 2021. június 15-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 
Kihagyva a kihagyandókat!  
 
24/2021.(VI.15.)TH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
Alapító Okiratának módosítása 

H A T Á R O Z A T 
 

1) A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás, a 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde – a határozat 1. melléklete szerinti – 
alapító okirat módosítását elfogadja.   

 
2) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 

felhatalmazza az elnököt, hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar 
Államkincstár felé megtegye. 
 

 
Felelős: Társulási-Tanács , Basky András elnök 
Határidő: 2021. június 15. 
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1. melléklet a 24/2021.(VI.15.) határozathoz 

Okirat száma: MESERET/9/2021. 

Módosító okirat 
 A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsa által 2017. július 6. napján 
kiadott, MESERET/8/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján – a 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-
tanácsának ………/2021. (………….)TH határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 1.2.2. alpontjában foglalt táblázat a következő 5 sorral egészül ki: 

 
 „ 

5 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 

Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézménye  
Bölcsődei Intézményegysége 

6055 Felsőlajos, Óvoda u. 2. 

„ 
 

2.Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„ 4.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. Óvodai nevelés. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése. Óvodai 
étkeztetés. Képességfejlesztés. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható: a.) enyhe 
fokú autizmus spektrum zavarral, b.) enyhe fokú mozgásszervi fogyatékossággal, c.) enyhe fokú 
hallásfogyatékossággal, d.) enyhe fokú értelmi fogyatékossággal, e.) beszédfogyatékossággal, f.) 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (tanulási-, figyelem – vagy magatartásszabályozási zavar) küzdő 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Szem előtt tartva, hogy a gyógypedagógiai 
fejlesztés mellet az óvodai gyermekcsoportban fejlesztésük eredményesen végezhető legyen.  

4.3.2. A Bölcsőde feladata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 42. §-ban, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30. 
) NM rendelet 3. címében foglaltak szerinti bölcsődei ellátás biztosítása. ” 

 
3.Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat 5 sorában a „Gyermekek bölcsődei ellátása” 
szövegrész helyébe a „Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása” szöveg 
lép.    
 

4. Az alapító okirat 5.2. pontjában foglalt táblázat 2 sorában az „Egyéb foglalkoztatási jogviszony 
(Megbízási jogviszony)” szövegrész helyébe a „Megbízási jogviszony” szöveg lép.    
5. Az alapító okirat 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. ............................................................................................................................ típusa: 

Többcélú intézmény óvoda-bölcsőde (a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
20. § (1) bekezdés b) pontja és a 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti intézmény) 

6.1.2. ............................................................................................................................  
alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak szerinti óvodai nevelés és a 
többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-
oktatása. 

       A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
       42. §-ban foglaltak szerinti bölcsődei ellátás. 

6.1.3. ............................................................................................................................ gazdálkodás
ával összefüggő jogosítványok: Az éves költségvetését a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
Társulási Tanácsa hagyja jóvá. A munkaügyi feladatokat az Intézmény székhelyén-, a gazdasági 
-, pénzügyi feladatokat a gazdasági szervezete, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
székhelyén látják el munkamegosztási megállapodás alapján. Az adott költségvetés keretén 
belül önálló bérgazdálkodást folytat az Intézmény. ” 

 
6.Az alapító okirat 6.2. pontjában foglalt táblázat a követező 5 sorral egészül ki:  

„ 

5 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 

Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézménye  
Bölcsődei Intézményegysége 

6055 Felsőlajos, Óvoda u. 2. 
 

„ 
7.Az alapító okirat 6.3.2. alpontjában foglalt táblázat a követező 5 sorral egészül ki: 

„ 

5 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 

Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézménye  
Bölcsődei Intézményegysége 

14 fő 

„ 
8.Az alapító okirat 6.4. pontjában foglalt táblázat a következő 6 sorral egészül ki: 

„ 
6 6055 Felsőlajos, Óvoda u. 2. 266 Önkormányzat Felsőlajos bölcsőde 

                                                                                                                                                                          „ 
Jelen módosító okiratot 2021. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Lajosmizse, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Basky András Társulási-tanács elnöke  
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Kihagyva a kihagyandókat!  

 
Kmf. 

Basky András      
elnök távollétében: 

 
Juhász Gyula sk.   Jegyzőkönyv hitelesítő: Sebők Márta sk. 

alelnök      Társulási Tanács Tag 
 
 
    

A kivonat hiteles! 
Lajosmizse, 2021. június 15. 
 
Kisjuhászné Almási Anita  
titkársági ügyintéző 


