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3.  számú előterjesztés 
Lajosmizse Város Polgármestere részére 

2021. március 11. 

 
Tárgy: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 
 
Ikt.sz: LMKOH/3496-2/2021. 
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, 
amely az alábbiak szerint rendelkezik.  
 

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti.” 

 

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei 
közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés 
elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, 
sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-
testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek 
veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.  
 
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020.(XI.3.) 
Korm. rendelet - 45/2021. (II.5.) Korm. rendelettel történt módosítása értelmében a 2021. évi 
népszámlálás időpontja 2022. évre került áthelyezésre azzal, hogy az azzal kapcsolatos adat-
előkészítési, adatfeldolgozási folyamat 2023. november 28-ig tart. 
 
A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 
15/2019.(XII.7.) PM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a költségvetési számvitelben a 
bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek 
érdekében azok felmerültek, így tehát a Hivatal által – a 2022. évi népszámlálás előkészítésével 
és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására – kötött együttműködési megállapodás 
szerint ellátott feladatokkal összefüggő bevételeket és kiadásokat a hivatal könyveiben a 
„013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások” kormányzati funkción kell kimutatni. 
Ezen rendelkezés értelmében fenti kormányzati funkció felvétele indokolt az alapító okiratba. 
  
Az egységes szerkezetű okiratban átvezetésre kerültek olyan pontosítások, amelyek a módosító 
okiratban nem kell, hogy megjelenjenek, de a törzskönyvben használatos megnevezések 
alkalmazandók. pl: Egyéb foglalkoztatási jogviszony (megbízási jogviszony) = Megbízási 
jogviszony  
       
Ezen pontosító módosításokat valamennyi alapító okirat módosítás alkalmával el kell végezni, 
de ezáltal nem módosításra kerül sor, hanem a törzskönyvi nyilvántartással történő egyezőség 
megteremtésére a fenntartó által kiadott alapító okiratban. 
 



Az előterjesztés melléklete tájékoztatásul tartalmazza a módosítás utáni egységes szerkezetű 
alapító okiratot. 
 
Lajosmizse, 2021. március 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A  Polgármester döntéshozatala: 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-
2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 
27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 8-tól.  
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat 
állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 
………./2021. (…….) Polgármesteri  Határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. 
(I.29.) Kormányrendeletben foglaltakra Lajosmizse Város Polgármestereként – a Képviselő-
testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben – „Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 
Okiratának módosítása” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

 
H A T Á R O Z A T 

 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal – a határozat 1. mellékletét képező –módosító 
okiratát elfogadom, aláírom és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé megteszem, 
egyúttal az egységes szerkezetű alapító okiratot elkészítem.  

 
 
Lajosmizse, 2021. március 11. ……………. óra. 
 
                          Basky András  
               polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a …./2021.(…..) határozathoz 

Okirat száma: LMKOH/5/2021. 

Módosító okirat 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal, a Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő- testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2017. július 5. napján kiadott LMKOH/4/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –  Lajosmizse Város Polgármestere  
……../2021. (……..) határozatával  és Felsőlajos Község Polgármestere …./2021. (……..) 
határozatával elfogadott módosító határozatokra  figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat a következő sorral egészül ki, a további 
szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltoztatásával:  

„ 

3 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
„ 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Lajosmizse, „időbélyegző szerint”  

P.H. 

Basky András 

polgármester 

 

Juhász Gyula 

                                                                                                          polgármester 

 

 

 

 



melléklet az előterjesztéshez 

Okirat száma: LMKOH/6/2021. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal Felsőlajosi Kirendeltsége 

6055 Felsőlajos, Iskola utca 12. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.március 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

 megnevezése székhelye 

1 
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 

6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

2 
Felsőlajos Község 
Önkormányzata 

6055 Felsőlajos, Iskola u. 12. 

 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Lajosmizse Város 
Polgármesteri Hivatala 

6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

 



3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja 
az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe 
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A 
hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel 
történő együttműködésének összehangolásában.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 

tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közös hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó 
egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Lajosmizse és Felsőlajos 
települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések 
önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött 
megállapodás tartalmazza. Felsőlajos településen a közös hivatalnak állandó kirendeltsége 
működik a Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás III.6. pontjában foglalt 
tevékenységek végzésére.  

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 

jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás  

3 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

4 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

5 
013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

6 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai 

parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

7 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos 

tevékenységek 

8 016030 Állampolgársági ügyek 

9 031030 Közterület rendjének fenntartása 



4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

Illetékessége: Lajosmizse Város és Felsőlajos Község közigazgatási területére terjed ki.  

Működési kör: Működési köréről a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodás III. 6. pontja rendelkezik. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv – 
eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében – korlátozott mértékben 
vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alaptevékenységét és az ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag 
az ideiglenese szabad helyiségek hasznosítására, valamin a szolgáltatások értékesítésére 
terjedhet ki, azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan 
végezheti. Vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási előirányzatok 
arányában: 33%. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyzőt a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 82-83.§-ai, valamint a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIC. törvény rendelkezéseinek és a közös önkormányzati 
hivatal létrehozásáról szóló megállapodásnak megfelelően – a székhelytelepülés - 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Polgármestere – Felsőlajos polgármesterének 
előzetes írásos véleményével - pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki és menti fel. Az 
egyéb munkáltatói jog gyakorlója Lajosmizse Város Polgármestere.   

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

Köztisztviselő Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény és a közszolgálati tisztviselők 
képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) 
kormányrendelet 

2 
Munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 

3 
Megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény  
 

 

 

 
 

 

 

 


