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Előterjesztés 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 

Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsa  
2021. június 15-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 

módosítása  
Ikt.sz: LMKOH/1450-6/2021. 
 
Tisztelt Társulási-Tanács! 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be bölcsőde építés megvalósítására a TOP-1.4.1-
19  forrásból,  „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Felsőlajoson” elnevezésű projekttel, amelynek 
megvalósítása folyamatban van. Előre láthatólag szeptemberben befejeződnek a kivitelezési munkálatok 
és a működési engedély birtokában az ősz folyamán Felsőlajoson  is igénybe vehetik a kisgyermekek 
részére a bölcsődei ellátást.  
 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézménye Bölcsődei 
Intézményegységeként működne a felsőlajosi bölcsőde. A működési engedélyezési eljárás 
benyújtásához az intézmény több dokumentumának átdolgozása szükséges, elsők között az alapító 
okirat módosítása.   
A Társulási-megállapodás, Szakmai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat Társulási-tanács elé 
terjesztésére előreláthatólag a nyár végéig kerül sor. 
 
Jelen Alapító okirat módosításban az alábbi módosításokra kerül sor: 
 

1. A költségvetési szerv telephelyei közé felvételre kerül a, „Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézménye Bölcsődei Intézményegysége” 
(továbbiakban: felsőlajosi bölcsőde); 

2. A költségvetési szerv alaptevékenységének meghatározása (óvodai nevelés - bölcsődei ellátás) 
pontosításra került. 

3. A kormányzati funkciók szerinti megjelölésben a 104031 kormányzati funkció megnevezése 
módosításra került a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási 
rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendeletnek megfelelően.  

4. Az alkalmazásban álló személyek jogviszonyában az egyéb foglalkoztatási jogviszony 
módosításra került, a törzskönyvben használatos megnevezése. 

5. A köznevelési intézmény típusa, alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése és a 
gazdálkodásával összefüggő jogosítványok a jogszabályoknak,- valamint a pénzügyi vezetővel 
történt egyeztetésnek megfelelően pontosításra kerültek. 

6. A 6., 7., 8., pont módosításai a táblázatokban a felsőlajosi bölcsőde felvételét jelentik a 6055 
Felsőlajos, Óvoda u. 2. címmel, maximum 14 fő gyermeklétszámmal a 266 helyrajzi számú 
ingatlanon, ahol a vagyon felett Felsőlajos Község Önkormányzata rendelkezik, az ingatlan 
funkciója pedig bölcsőde. 

A módosító okiratot 2021. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Az előterjesztés melléklete tájékoztatásul tartalmazza a módosítás utáni egységes szerkezetű alapító 
okiratot. 
 
Lajosmizse, 2021. június 11. 

 
Basky András 

elnök távollétében 
 

Juhász Gyula 
alelnök 



 
……/2021. (…….) TH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
Alapító Okiratának módosítása 

H A T Á R O Z A T 
 

1) A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde – a határozat 1. 
melléklete szerinti – alapító okirat módosítását elfogadja.   

 
2) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 

felhatalmazza az elnököt, hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar 
Államkincstár felé megtegye. 
 

 
Felelős: Társulási-Tanács , Basky András elnök 
Határidő: 2021. június 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a …./2021.(…..) határozathoz 

Okirat száma: MESERET/9/2021. 

Módosító okirat 
 A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, a Lajosmizse és Felsőlajos 
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsa által 
2017. július 6. napján kiadott, MESERET/8/2017. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján – a Lajosmizse és Felsőlajos 
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsának 
………/2021. (………….)TH határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 1.2.2. alpontjában foglalt táblázat a következő 5 sorral egészül ki: 
 
 „ 

5 

Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
Felsőlajosi Tagintézménye  

Bölcsődei Intézményegysége 

6055  Felsőlajos, Óvoda u. 2. 

„ 
 

2. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„ 4.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. Óvodai nevelés. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai 
nevelése. Óvodai étkeztetés. Képességfejlesztés. A többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható: a.) enyhe fokú autizmus spektrum zavarral, b.) enyhe fokú 
mozgásszervi fogyatékossággal, c.) enyhe fokú hallásfogyatékossággal, d.) enyhe fokú 
értelmi fogyatékossággal, e.) beszédfogyatékossággal, f.) egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (tanulási-, figyelem – vagy magatartásszabályozási zavar) küzdő sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Szem előtt tartva, hogy a gyógypedagógiai 
fejlesztés mellet az óvodai gyermekcsoportban fejlesztésük eredményesen végezhető 
legyen.  

4.3.2. A Bölcsőde feladata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 42. §-ban, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30. ) NM rendelet 3. címében foglaltak szerinti bölcsődei 
ellátás biztosítása. ” 

 
3. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat 5 sorában a „Gyermekek bölcsődei 

ellátása” szövegrész helyébe a „Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében 
történő ellátása” szöveg lép.    
 

4. Az alapító okirat 5.2. pontjában foglalt táblázat 2 sorában az „Egyéb foglalkoztatási 
jogviszony (Megbízási jogviszony)” szövegrész helyébe a „Megbízási jogviszony” 
szöveg lép.    

5. Az alapító okirat 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 



„6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: Többcélú intézmény óvoda-bölcsőde (a Nemzeti Köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja és a 7. § (1) bekezdés a) 
pontja szerinti intézmény) 

6.1.2.  alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak szerinti 
óvodai nevelés és a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 
igényű gyermekek nevelése-oktatása. 

       A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
       42. §-ban foglaltak szerinti bölcsődei ellátás. 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az éves költségvetését a Lajosmizsei 
Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa hagyja jóvá. A munkaügyi feladatokat 
az Intézmény székhelyén-, a gazdasági -, pénzügyi feladatokat a gazdasági 
szervezete, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén látják el 
munkamegosztási megállapodás alapján. Az adott költségvetés keretén belül 
önálló bérgazdálkodást folytat az Intézmény. ” 

 
6. Az alapító okirat 6.2. pontjában foglalt táblázat a követező 5 sorral egészül ki:  

„ 

5 

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi 

Tagintézménye  
Bölcsődei Intézményegysége 

6055 Felsőlajos, Óvoda u. 2. 
 

„ 
7. Az alapító okirat 6.3.2. alpontjában foglalt táblázat a követező 5 sorral egészül ki: 

„ 

5 

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi 

Tagintézménye  
Bölcsődei Intézményegysége 

14 fő 

„ 
8. Az alapító okirat 6.4. pontjában foglalt táblázat a következő 6 sorral egészül ki: 

„ 

6 6055 Felsőlajos, Óvoda u. 2. 266 Önkormányzat 
Felsőlajos 

bölcsőde 

                                                                                                                                                                          „ 
Jelen módosító okiratot 2021. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Lajosmizse, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Basky András Társulási-tanács elnöke  
 

 
 



melléklet az előterjesztéshez 

Okirat száma: MESERET/10/2021. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Meserét Lajosmizsei Napközi 

Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szent 
Lajos utcai Tagintézménye 

6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 
 

2 
Meserét Lajosmizsei Napközi 

Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi 
utcai Tagintézménye 

6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 30. 

3 
Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
Felsőlajosi Tagintézménye 

6055 Felsőlajos, Óvoda u. 2. 

4  
Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
Bölcsődei Intézményegysége 

6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 
 

5 

Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
Felsőlajosi Tagintézménye  

Bölcsődei Intézményegysége 

6055 Felsőlajos, Óvoda u. 2. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996.02.10. 
 



3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 

Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács 
3.1.2. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

3.2.  A köznevelési intézmény fenntartójának  
3.2.1.  megnevezése: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális   

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

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  
4.1.1.  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a vonatkozó egyéb 

jogszabályokban foglaltak szerint ellátja: 
- óvodai nevelés 
- a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelését-oktatását. 

4.1.2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. 
§-ban foglaltak szerinti bölcsődei ellátás.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
4.3.1. Óvodai nevelés. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai 

nevelése. Óvodai étkeztetés. Képességfejlesztés. A többi gyermekkel, tanulóval 
együtt nevelhető, oktatható: a.) enyhe fokú autizmus spektrum zavarral, b.) enyhe 
fokú mozgásszervi fogyatékossággal, c.) enyhe fokú hallásfogyatékossággal, d.) 
enyhe fokú értelmi fogyatékossággal, e.) beszédfogyatékossággal, f.) egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (tanulási-, figyelem – vagy magatartásszabályozási zavar) küzdő 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Szem előtt tartva, hogy a 
gyógypedagógiai fejlesztés mellet az óvodai gyermekcsoportban fejlesztésük 
eredményesen végezhető legyen. 

4.3.2.  A Bölcsőde feladata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 42. §-ban, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30. ) NM rendelet 3. 
címében foglaltak szerinti bölcsődei ellátás biztosítása. 

 

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 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

3 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében 
történő ellátása  

6 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek 
és programok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

4.5.1. Működési területe a köznevelési feladatok tekintetében: A társult települési 
önkormányzatok közigazgatási területe, valamint a társult települési 
önkormányzatokkal határos önkormányzatok közigazgatási területe, az onnan 
bejáró óvodások tekintetében. 

4.5.2.  Ellátási területe a bölcsődei feladatok ellátása tekintetében: 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. 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: Az óvoda vezetőjét a a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) 
kormányrendeletében 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. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

Közalkalmazott Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013.(VIII.30.) kormányrendelet 

2 Megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  



6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: Többcélú intézmény óvoda-bölcsőde (a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja és a 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
intézmény) 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak szerinti 
óvodai nevelés és a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 
igényű gyermekek nevelése-oktatása. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
42. §-ban foglaltak szerinti bölcsődei ellátás.  

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az éves költségvetését a Lajosmizsei 
Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa hagyja jóvá. A munkaügyi feladatokat 
az Intézmény székhelyén-, a gazdasági -, pénzügyi feladatokat a gazdasági 
szervezete, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén látják el 
munkamegosztási megállapodás alapján. Az adott költségvetés keretén belül önálló 
bérgazdálkodást folytat az Intézmény.  

6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos utcai 
Tagintézménye 

6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 
 

2 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai 
Tagintézménye 

6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 30. 

3 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi 
Tagintézménye 

6055 Felsőlajos, Óvoda u. 2. 

4 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei 
Intézményegysége 

6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 
 

5 

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi 

Tagintézménye  
Bölcsődei Intézményegysége 

6055 Felsőlajos, Óvoda u. 2. 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 
6.3.1. székhelyén: 275 fő 

6.3.2. tagintézményében: 

 tagintézmény megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám 

1 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos utcai 
Tagintézménye 

66 fő 



2 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai 
Tagintézménye 

50 fő 

3 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi 
Tagintézménye 

50 fő 

4 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei 
Intézményegysége 

26 fő 

5 

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi 

Tagintézménye  
Bölcsődei Intézményegysége 

14 fő 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 

száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 

vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, 

célja 

1 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 
19.  

2184 Önkormányzat 
Lajosmizse 

óvoda 

2 6050 Lajosmizse, Rákóczi utca 30. 1790 Önkormányzat 
Lajosmizse 

óvoda 

3 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. 703 Önkormányzat 
Lajosmizse 

óvoda 

4 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 
19.  

2184 Önkormányzat 
Lajosmizse 

bölcsőde 

5 6055 Felsőlajos, Óvoda u. 2. 266 Önkormányzat 
Felsőlajos 

óvoda 

6 6055 Felsőlajos, Óvoda u. 2. 266 Önkormányzat 
Felsőlajos 

bölcsőde 

 
 
 
 

 


