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Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. június 29-i ülésére
Tárgy: I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete alapító
okiratának módosítása
II. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára alapító okiratának módosítása
III. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Iktatószám: LMKOH/85/4/2017.
LMKOH/86/8/2017.
LMKOH/84/4/2017.
LMKOH/4704/1/2017.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet ( a
továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseinek módosulásai miatt Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek 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 Intézményeinek Gazdasági Szervezete, Lajosmizse Város
Művelődési Háza és Könyvtára és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító okiratát
is önálló határozatban kell elfogadni.
I.

-

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete alapító okiratának
módosítása az alábbiakat tartalmazza:
- a költségvetési szerv közfeladata kiegészítésre kerül az intézményi és a szünidei
gyermekétkeztetés feladatának ellátásával, jogszabályi szövegkörnyezetben;
- a költségvetési szerv alaptevékenysége kiegészítésre kerül az intézményi és a szünidei
gyermekétkeztetés feladatának ellátásával;
- törlésre kerülnek az alábbi kormányzati funkciók:
091220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092120

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok

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

II.

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára alapító okiratának módosítása az alábbiakat
tartalmazza:
- a „/felügyeleti szervének” szövegrész törlésre kerül;
- a fenntartóra vonatkozó rész a 3.2.pontban kiegészítésre került;
- az alaptevékenység és a közfeladat tartalmának megcserélése vált szükségessé;
- 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 közművelődési intézményekben alkalmazandó végrehajtási rendeletével.

III. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása az alábbiakat
tartalmazza:
- a „/felügyeleti szervének” szövegrész törlésre kerül;
- a vezetőre vonatkozó pontban meghatározásra kerültek a foglalkoztatási jogviszonyt
szabályozó jogszabályok és annak végrehajtási rendelete;
- az 5.3. pont hatályon kívül került, így törlésre került.
- a foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó pontban kiegészítésre került a köztisztviselői
jogviszony annak
közszolgálati
tisztviselők képesítési
előírásairól szóló
kormányrendeletével
IV. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete alapító okiratának
módosításához kapcsolódóan szükségessé vált a Felsőlajos Község Önkormányzata részére
biztosított étkeztetések tekintetében a feladatellátási-szerződéssel kapcsolatos szükséges
intézkedések megtétele.
Az Önkormányzat költségvetési szervének módosító okiratát a Képviselő-testületnek kell elfogadnia, a
polgármester írhatja alá és az önkormányzat bélyegzőjét kell használnia.
Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselő-testület elé:
Lajosmizse, 2017. június 13.
Basky András sk.
polgármester

I.

Határozat-tervezet

……/2017. (…….) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek
Gazdasági Szervezete Alapító Okiratának módosítása

Határozat

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete – a határozat 1. mellékletét képező
– módosító okiratát jóváhagyja.
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé
megtegye.
Felelős: Képviselő-testület, Basky András polgármester
Határidő: 2017. június 29.

1. melléklet a ……/2017. (..) határozathoz
Okirat száma: IGSZ/5/2017.

Módosító okirat
A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete, a Lajosmizse
Város Önkormányzatának Képviselő- testülete által 2016. március 4. napján kiadott
IGSZ/4/2016. alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
alapján – Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a ……/2017. (……..)
határozatával elfogadott módosító alapító okiratára figyelemmel – a következők szerint
módosítom:
1. Az alapító okirat az 1.2.2. ponttal egészül ki:
„
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Iskolai Konyha és Étkezde

6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.

2

Óvodai konyha

6050 Lajosmizse, Attila u. 6.

3

Óvodai és Bölcsődei tálaló
konyha

6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.

4.

Óvodai tálaló konyha

6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 30.

5.

Felsőlajosi Iskolai tálaló
konyha

6055 Felsőlajos, Iskola u. 12-14.

6.

Felsőlajosi Óvodai tálaló
konyha

6055 Felsőlajos, Óvoda u. 2.

„

2.

Az alapító okirat 4.1. pontja kiegészítésre kerül az alábbi szövegrésszel:
„A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §ban foglalt intézményi gyermekétkeztetés és a 21/C. §-ban foglalt szünidei
gyermekétkeztetés feladatának ellátása.”

3.

Az alapító okirat 4.3. pontja kiegészítésre kerül az alábbi szövegrésszel:
„Az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei gyermekétkeztetés feladatainak ellátása.”

4. Az alapító okirat 4.4. pontja táblázatának alábbi 4. és 5. sora elhagyásra kerül a
táblázat további egységei számozásának értelemszerű megváltozásával.
„
4
091220
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók
nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési
feladatok
5
092120
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók
nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési
feladatok
„

5.

Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét és
gazdasági vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján Lajosmizse Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jog
gyakorlója Lajosmizse Város Polgármestere.
A kinevezés pályázat útján 5 éves
határozott időre szól.”

Jelen módosító okiratot a bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Lajosmizse, 2017. ………………
P.H.
Basky András
polgármester

II.

Határozat-tervezet

……/2017. (…….) ÖH.
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára
Alapító Okiratának módosítása

Határozat

1)

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város
Művelődési Háza és Könyvtára – a határozat 1. mellékletét képező –módosító okiratát
jóváhagyja.

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé
megtegye.
Felelős: Képviselő-testület, Basky András polgármester
Határidő: 2017. június 29.

1. melléklet a ……/2017. (..) határozathoz
Okirat száma: MUVHAZ/7/2017.

Módosító okirat
A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, a Lajosmizse Város
Önkormányzatának Képviselő- testülete által 2016. március 04. napján kiadott
MUVHAZ/6/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. §-a alapján – Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2017. (……...) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat kiegészül az alábbi 3.2. ponttal:
„3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1.

megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata

3.2.2.

székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.”

2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt feladatok ellátása. „
3. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

4.3.1.

A nyilvános könyvtári ellátás keretében: – a fenntartó által kiadott alapító okiratban
és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban
teszi közzé; - gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és
rendelkezésére bocsátja; - tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer
dokumentumairól és szolgáltatásairól; - biztosítja más könyvtárak állományának és
szolgáltatásainak elérését; - részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és
információ-cserében; - gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek
megfelelően alakítja; - közhasznú információs szolgáltatást nyújt; - helyismereti
információkat és dokumentumokat gyűjt; - szabadpolcos állományrésszel
rendelkezik.

4.3.2.

A helyi közművelődési tevékenység támogatása keretében: - az iskolarendszeren
kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító
tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése; - a települési környezeti, szellemi,
művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési
szokások gondozása, gazdagítása; - az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más
kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az
ünnepek kultúrájának gondozása; - az ismeretszerző, az amatőr alkotó- művelődő
közösségek
tevékenységének
támogatása;
a
helyi
társadalom
kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése; - a
különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése; - a
szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása; - egyéb művelődést
segítő lehetőségek biztosítása.

4.3.3.

Múzeumi, gyűjteményi tevékenység.”

4. Az alapító okirat 5.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény igazgatóját a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló
150/1992.(XI.20.) kormányrendeletben foglaltak szerint Lajosmizse Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jog
gyakorlója Lajosmizse Város Polgármestere.
A kinevezés pályázat útján 5 éves
határozott időre szól.”

5. Az alapító okirat 5.2. pontjának 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
Közalkalmazott

1

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló
150/1992.(XI.20.) kormányrendelet

„
Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Lajosmizse, 2017……………………………..

P.H.

Basky András
polgármester

III.

Határozat-tervezet

……/2017. (…….) ÖH.
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratának módosítása

Határozat
1)

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati
Hivatal – a határozat 1. mellékletét képező –módosító okiratát jóváhagyja.

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye.
Felelős: Képviselő-testület, Basky András polgármester
Határidő: 2017. június 29.

1. melléklet a ……/2017. (..) határozathoz
Okirat száma: LMKOH/3/2017.

Módosító okirat
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal, a Lajosmizse Város Önkormányzatának
Képviselő- testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által
2015. április 27. napján kiadott LMKOH/2/2015. alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
………../2017. (……….) határozatával
és Felsőlajos Község
Önkormányzat Képviselő-testületének …………/2017. (……...) határozatával elfogadott
módosító határozatokra figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1.

Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„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 jogok gyakorlója Lajosmizse Város Polgármestere. „

2.

Az alapító okirat 5.2. pontja táblázatának 1. sora a következőre módosul:
„
Köztisztviselő

1

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

„
3.

Az alapító okirat 5.3. pontja törlésre kerül.

Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Lajosmizse, 2017. ………………..

Felsőlajos, 2017. …………………….

P.H.

________________________________
Basky András
Lajosmizse Város polgármestere

______________________________
Juhász Gyula
Felsőlajos Község polgármestere

IV.

Határozat-tervezet

……/2017. (…….) ÖH.
Feladat-ellátási szerződés

Határozat
1)

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az étkeztetés biztosítására Felsőlajos
Község Önkormányzatával és Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági
Szervezetével háromoldalú feladat-ellátási szerződést köt.

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a
szükséges intézkedéseket megtételére és a szerződés aláírására.
3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Lajosmizse Város
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete vezetőjét, hogy a feladat-ellátási
szerződéssel kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést megtegye.
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