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Tisztelt Társulási-tanács!
I. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8/A. § (2)
bekezdés és 11. § (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében 2015. január
1-jétől az alapító, módosító és megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján
közzétett formanyomtatványok (a továbbiakban: okirat minták) szerint kell elkészíteni.
Az új minta szerinti okiratok Lajosmizse Város Intézményei esetében elkészítésre
kerültek, azok a Törzskönyvi nyilvántartatásba bejegyzésre kerültek.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek a
központosított illetményszámfejtés kiterjesztésével összefüggő módosításáról szóló
243/2015. (IX.8.) Korm. rendelet érintette a Kincstár által korábban közzétett – általunk
már elfogadott és felülvizsgált - formanyomtatványokat is, így a Nemzetgazdasági
Minisztérium, a Kincstárral egyeztetve átdolgozta a formanyomtatványokat és kitöltési
útmutatójukat. A módosított formanyomtatványok a jogszabályváltozásból adódóan
formai változásokon túlmenően más, az elmúlt 8 hónap tapasztalataiból adódó
korrekciókat is tartalmaznak.
A korábbi szabályozással ellenétben már csak a módosító okirat elfogadása szükséges, az
abból elkészített egységes szerkezetű alapító okiratot már aláírással sem kell ellátni, a
Magyar Államkincstár igazoló szövegét, a módosító okirat azonosító adataival kitöltve
kell szerepeltetni az okiraton. Azt a szövegrészt fogja lepecsételni és aláírni a Kincstár
törzskönyvi nyilvántartással foglalkozó egysége.
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
módosító okiratát önálló határozatban kell elfogadni.
II. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szociális és gyermekjóléti
szolgáltatásokat érintő, 2016. január 1-jétől hatályos módosításai kapcsán a költségvetési
szerv formában működő intézmények alapító okiratának módosítása szükséges.
Az alapító okirat módosításának 1. pontjában törlésre kerül a szociális
alapszolgáltatások közül a „családsegítés” és a 3. pontban beépül a gyermekjóléti
szolgáltatás helyébe, mint „család- és gyermekjóléti szolgáltatás”.
III. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás már nem tartozik az önkormányzat kötelező
feladatai közé, ennek ellátását azonban pályázati fenntartás miatt biztosítani kellett,
amelynek megszüntetésére kerül sor 2015. december 31. napjával.
Az alapító okirat 2. és 4. pontjának módosításában egyrészt a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás mint szociális alapszolgáltatás kerül törlésre a 4.3.II.4. pontból és
annak kormányzati funkció száma a 4.4. táblázat 6. sorából.
2

IV. Az Áht. 9. §-a önkormányzati körben nem engedi meg az alapító és az irányító szervek
eltérését. Az alapító okirat 2.2. pontját nem szükséges szerepeltetni, mivel az alapító
szerv nem térhet el az irányítótól. A társulás költségvetési szervének módosító okiratát
a társulási tanácsnak kell elfogadnia, a társulási tanács elnöke írhatja alá és a társulás
bélyegzőjét kell használnia.
Az Szt. 29. § (5) bekezdése értelmében az önkormányzatnak, illetve a Társulásnak 2015.
november 30-ig kell döntést hoznia a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási
feladtok ellátásának a 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása
módjáról, továbbá ugyanezen időpontig kell benyújtani a működési engedély módosítása
iránti kérelmet a működést engedélyező hatóság felé.

Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Társulási-tanács
elé:
Lajosmizse, 2015. november 26.
Basky András sk.
elnök

I.

Határozat-tervezet

……/2015. (…….) TH.
A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti
és Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosítása

Határozat

1) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-tanácsa a Lajosmizse Város
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye – a
határozat 1. mellékletét képező – Alapító Okirat módosító okiratát jóváhagyja.
2) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-tanácsa felhatalmazza a
Társulási-tanács elnökét, hogy az alapító okiratokat aláírja és a változás bejelentést
a Magyar Államkincstár felé megtegye.
Felelős: Képviselő-testület, Basky András elnök
Határidő: 2015. november 27.
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1. melléklet a ……/2015. (..) határozathoz
Okirat száma: EGYSZI/3/2015.

Módosító okirat
A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye,
a Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő - testülete által 2015. április 27. napján
kiadott, EGYSZI/2/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsának ……./2015. (….) határozatával
elfogadott módosító alapító okiratra figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 2.2 pontja elhagyásra kerül.
2. Az alapító okirat 4.3. II.3. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek
számozásának értelemszerű megváltozásával.
3. Az alapító okirat 4.3. II.4. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek
számozásának értelemszerű megváltozásával.
4. Az alapító okirat 4.3. III. 1. pontjában a „Gyermekjóléti szolgáltatás” helyébe a
„Család- és gyermekjóléti szolgáltatás” szöveg lép.
5. Az alapító okirat 4.4 pontjában foglalt táblázat 6. sora elhagyásra kerül a további
szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával.
Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Lajosmizse, 2015.

P.H.

Basky András
Társulási-tanács elnöke
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