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Előterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2014. március 20-i ülésére 
 
 
Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 
 
Iktatószám: I/475/3/2014. 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. Alapító Okiratok módosítása  

 
A T. Képviselő-testület 2014. február 27-i ülésén tárgyalta az Önkormányzat által 
fenntartott intézmények alapító okiratainak – az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet módosítása, valamint a 
kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazgatok osztályozási 
rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletnek megfelelő – módosításait.  
 
A Hivatal alapító okiratában a „011210 – Az államháztartás igazgatása ellenőrzése” 
kormányzati funkció nem szerepelhet önkormányzati költségvetési szerv alapító 
okiratában, ezért ennek módosítása/törlése szükséges  
A fentiekben foglaltak figyelembe vételével önálló határozatban kell elfogadni a 
módosító okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot. 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 42. § 7. pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköréből nem 
ruházható át az intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése, továbbá az Mötv. 50. 
§-a rendelkezik arról, hogy fenti döntéshez a Képviselő-testület minősített többsége 
szükséges. 

 
Határozat-tervezet 

 
……/2014. (…….) ÖH. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal – a határozat 1. mellékletét képező – Alapító Okirat módosító okiratát, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – Alapító Okiratát 
jóváhagyja.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye. 
 

Felelős: Basky András polgármester 
Határidő: 2014. március 20. 
 Basky András sk. 
  polgármester 
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1. melléklet 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító okirata 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 20/2014. (II.27.) határozattal és Felsőlajos 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 5/2014.(II.27.) határozattal elfogadott 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
 

1. Az Alapító Okirat 4.) pontja helyébe az alábbi 4.) pont lép: 
„4.)  

a.) Államháztartási szakágazati besorolása:  
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

 
b.) Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános  
  igazgatási tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti  
 képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
016030 Állampolgársági ügyek” 
 

 
2. Az Alapító Okirat 11.) pontja helyébe az alábbi 11.) pont lép: 

 
„11.) Jelen alapító okirat 2014. március 20. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. február 28. napján kelt egységes szerkezetű, 
- Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 20/2014. (II.27.) ÖH. számú, 
és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 5/2014. (II.27.) ÖH. számú 
- elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.” 
Az alapító okiratot  

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2014. (….) számú 
határozattal, 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2014. (…..) számú 
határozattal, hagyta jóvá. 

 
Lajosmizse, …………. 
 
 

Basky András  Juhász Gyula 
Lajosmizse Város  polgármestere Felsőlajos Község polgármestere 
 
 
 dr. Balogh László 
 jegyző 
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előterjesztés 2. melléklete 

 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 

Alapító Okirata 
(egységes szerkezetbe foglalt) 

 
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-
testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi 
alapító okiratot adják ki:   
 
1.) A költségvetési szerv 

Neve:   Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Székhelye:  6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
Telephelyének neve: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsőlajosi Kirendeltsége 
Telephelyének címe: 6055 Felsőlajos, Iskola u.12. 

 
1/A.) Alapításról rendelkező jogszabály: 
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény” 
 
2.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: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.  
 
3.) 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.)  
a.) Államháztartási szakágazati besorolása:  

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 

b.) Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános  
  igazgatási tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti  
 képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
016030 Állampolgársági ügyek” 
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5.) Vállalkozási tevékenysége: 
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 
ideiglenesen szabad helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki, 
azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan végezheti.  
Vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 33%. 
 
 
6.) Illetékessége, működési köre:   
 

a) Illetékessége: Lajosmizse város és Felsőlajos község közigazgatási területére terjed ki. 
 

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

 
 

7.) Alapító szervek neve, székhelye:  
 a) Lajosmizse Város Önkormányzata (6050-Lajosmizse, Városház tér 1.) 
 b) Felsőlajos Község Önkormányzata (6055-Felsőlajos, Iskola u. 12.) 
 
 
8.) Irányító szerv neve, székhelye:  

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

 
9.) Vezetőjének megbízási rendje: 
A jegyző kinevezése az Mötv. 82-83.§-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik figyelemmel a Közös Önkormányzati 
Hivatalról szóló megállapodás III.8. pontjában meghatározottakra.  
  
 
10.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. 

  
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.  
 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény 
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
Záradék: 
 
11.) Jelen alapító okirat 2014. március 20. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. február 28. napján kelt egységes szerkezetű, - Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 20/2014. (II.27.) ÖH. számú, és Felsőlajos Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 5/2014. (II.27.) ÖH. számú - elfogadott egységes 
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.” 
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Az alapító okiratot  
  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete ……./2014. (…….) számú határozattal, 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2014. (…...) számú határozattal, hagyta 
jóvá. 
 
 
Lajosmizse, 2014. …….. 

P.H. 
 
 
 

Basky András  Juhász Gyula 
Lajosmizse Város  polgármestere Felsőlajos Község polgármestere 
 
 
 dr. Balogh László 
 jegyző 
 
 
 


