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1. melléklet a 14/2017. (VI.29.) határozathoz 

Okirat száma: EGYSZI/7/2017. 

Módosító okirat 
 A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye, 
a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási-tanácsa által 2016. február 22. napján kiadott, EGYSZI/6/2016. számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –  a 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási-tanácsának ……./2017. (…………) határozatára  figyelemmel – a következők 
szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat az alábbi 3.2. ponttal egészül ki:  

„ 3.2.    A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és 

Szociális Közszolgáltató Társulás  
3.2.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.” 

 
2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az Önkormányzat feladatkörébe tartozó 
egészségügyi alapellátásnak és szakellátásnak a biztosítása. A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4., 8., 8a. 
pontjában foglalt feladatok ellátása. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvény 5. § (1) c, d, e, pontjában foglalt feladatok ellátása. A szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-64. §-a szerinti étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, családsegítés keretében szociális, illetve a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-a, 40. § (2) bekezdése szerinti 
gyermekjóléti szolgáltatást biztosítása.” 
 

3. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:   

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény a szociális, valamint a gyermekjólét is és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) 
kormányrendelete, illetve a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek 
képesítési követelményeiről, valamint a gyógyintézetek vezetőjének és 
vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás 
betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002.(III.28.) 
EüM rendeletében foglaltak szerint a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa nevezi ki és menti 
fel. Az egyéb munkáltatói jog gyakorlója a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás elnöke. A kinevezés pályázat útján 5 
éves határozott időre szól.” 

 



4. Az alapító okirat 5.2. pontjának táblázata a következő 2. sorral egészül ki, a 
táblázat számozásának értelemszerű megváltoztatásával:   
„ 

2 Munka Törvénykönyve 
szerinti munkavállaló 

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

„ 
 
Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Lajosmizse, 2017. …………………………. 

P.H. 

Basky András 
Társulási-tanács elnöke 

 
 


