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Alapító okirat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. §-a, 
valamint  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
5. §-a alapján Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja: 
 
1.) A költségvetési szerv 

Neve:   Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 
Székhelye:  6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
Telephelye:  6055 Felsılajos, Iskola u.12. 

 
2.) Alapításról rendelkezı jogszabály megjelölése: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 38. § (1) bekezdése. 
 
3.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: Lajosmizse Város és Felsılajos Község 
Önkormányzatának mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.  
 
4.) 
  a.)  Államháztartási szakágazati besorolása: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

 
  b.) Alaptevékenysége az államháztartás szakfeladatrendje szerinti bontásban: 
 680001  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 841112  Önkormányzati jogalkotás 
 841114  Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
 841115  Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 
889943 Munkáltató által nyújtott lakástámogatások 
890441 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás, 
889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
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5.) Illetékessége, mőködési köre: Lajosmizse város és Felsılajos község közigazgatási területére 
terjed ki. 

 
6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye:  

Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 

 
7.) Gazdálkodás szerinti besorolása:  önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
8.) Vezetıjének kinevezési rendje: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján – a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelı jegyzıt nevez ki. A kinevezés határozatlan idıre 
szól. 
  
9.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselı, melyekre a köztisztviselık jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. 

  
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
 
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl 
szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.  
 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény 
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
10.) A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete 
szabályozza. A tulajdonjog Lajosmizse Város Önkormányzatáé, a használati jog a költségvetési 
szervet illeti meg, a gazdálkodási jogot a költségvetési szerv részére jóváhagyott költségvetés erejéig 
gyakorolhatja. 

11.) 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, 
azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan végezheti.  
Vállalkozási tevékenységének felsı határa a módosított  kiadási elıirányzatok arányában:  33%. 
 
12.) 
a.) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2012. március 2. napján lép 
hatályba. Hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 
Alapító Okiratáról szóló 155/2009.(IX.16.) ÖH. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. március 1. 
 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 

Kmf. 
 
  Basky András  s.k.      Kutasiné Nagy Katalin sk. 
    polgármester                      jegyzı  
 
 
A kivonat hiteles: 


