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6.  számú előterjesztés 
Lajosmizse Város Polgármestere részére 

2020. december 18. 
 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete alapító 
okiratának módosítása 

 
Ikt.sz: LMKOH/21259-2/2020. 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Vezetőjének jelzése és a 
Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály Bács-Kiskun 
Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály által tett közbenső megállapítások és javaslatok táblázatában 
foglaltak alapján új kormányzati funkció beépítése válik szükségessé az intézmény Alapító Okiratában.  
 
Az új kormányzati funkciók a 072420 – Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
                                                 086020 – Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése   
 
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. Az előterjesztés melléklete tájékoztatásul tartalmazza a módosítás utáni egységes 
szerkezetű alapító okiratot. 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete módosító okiratát is önálló 
határozatban kell elfogadni. 

 
Lajosmizse, 2020. december 1. 

 
 
Polgármesteri döntéshozatal: 
 
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 
478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4-től.  
 
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: 
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………./2020. (…….)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 szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletben foglaltakra Lajosmizse 
Város Polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben - „Lajosmizse 
Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítása” 
tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

H A T Á R O Z A T 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete – 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.  
 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
Lajosmizse, 2020. december 18. ……………. óra. 
 
                          Basky András  
                           polgármester 
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1. melléklet a …./2020.(…..) határozathoz 
 
Okirat száma: IGSZ/7/2020. 

Módosító okirat 
 A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete, a Lajosmizse 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. június 30. napján kiadott 
IGSZ/6/2017. alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a 
alapján –  Lajosmizse Város Polgármesterének  a …./20….. (……...) határozatával elfogadott 
módosító alapító okiratára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 4.4. pontjának táblázata a következő 4-5. ponttal egészül ki a 
további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltoztatásával: 
„ 

4 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
5 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

„ 
 
 

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

Kelt: Lajosmizse, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Basky András 
polgármester 
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előterjesztés melléklete 
 

Okirat száma: IGSZ/8/2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a  Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete alapító okiratát a következők 
szerint adom ki: 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1.     A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 

Szervezete  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1. 

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 
tálalókonyha 

6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 

4.  Óvodai tálalókonyha  6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 30. 

5. Felsőlajosi Iskolai 
tálalókonyha 

6055 Felsőlajos, Iskola u. 16. 

6. Felsőlajosi Óvodai 
tálalókonyha 

6055 Felsőlajos, Óvoda u. 2. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.09.30. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2.2.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
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3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti 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: Felelős a hozzá rendelt költségvetési szervek 
működtetéséért, a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a vagyon használatával, 
védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért.  
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. 
 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények 
ellátó, kisegítő szolgálata 

 
 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei 
gyermekétkeztetés feladatainak ellátása. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, valamint Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete vonatkozásában ellátja az alábbi 
feladatokat: 

4.3.1.a költségvetési szerv költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, 
könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, 

4.3.2.a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv 
vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, 
védelmével kapcsolatos feladatokat, és  

4.3.3. a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv 4.2.1. és – ha nem 
szolgáltatás-vásárlással történik annak ellátása – a 4.2.2. pont szerinti feladatait. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

2 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

3 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 
4 072420 Egészségügyi, laboratóriumi szolgáltatások 
5 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítássa 
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6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

8 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 
nappali intézményében 

9 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 
10 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Lajosmizse Város és Felsőlajos 
Község közigazgatási területe 

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 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. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazott A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 

2 Munka törvénykönyve 
szerinti Munkavállaló 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 

3 
Egyéb foglalkoztatási 
jogviszony (megbízási 

jogviszony) 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 
 
 
 
 
 


