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Előterjesztés 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. április 21-i ülésére 

 
 
Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes 
szerkezetű alapító okirat - 2015. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő - elkészítése 
Iktatószám: LMKOH/1669/4/2015. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
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. Ez a 
jogszabályi előírás az alapító szervekre és a kincstárra egyaránt azt a kötelezettséget rója, 
hogy csak ezen okirat minták szerint elkészített okiratok lesznek befogadhatóak a törzskönyvi 
nyilvántartásba.   
Az Áht. 111. § (26) bekezdése értelmében 2015. január 1-jét követően a költségvetési szervek 
alapító okiratainak soron következő első módosításakor az okirat mintáknak megfelelően kell 
átszerkeszteni a költségvetési szerv korábbi alapító okiratát. 
Lehetőség van azonban arra is, hogy a módosítással egyébként nem érintett alapító okirat az 
új formátum szerint átalakításra-, elfogadásra kerüljön. 
Jelen előterjesztés okirata a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság 
Államháztartási Iroda Államháztartási Finanszírozási Osztálya (továbbiakban: MÁK) által 
2015. január 28. napján kiadott segédlet és a formanyomtatványokhoz kapcsolódó kitöltési 
útmutató alapján került előkészítésre.  A MÁK 2015. február 13. napján kiegészítést tett az 
előbbiekben említett segédlethez és tájékoztatást adott arról, hogy a kitöltési útmutató 
pontosítása folyamatban van. Előfordulhat tehát, hogy egyéb jogszabályi pontosítás vagy más 
értelmezés esetében az alapító okirat újbóli tárgyalására kerülhet sor. 
 
A fentiekben foglaltak figyelembe vételével önálló határozatban kell elfogadni a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okiratát 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. 
 

 
Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezetket terjesztem T. Képviselő-testület 
elé: 

  
Felsőlajos, 2015. április 8. 
 

  Juhász Gyula sk. 
  polgármester 
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Határozat-tervezet 

 
……/2015. (…….) ÖH. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Alapító Okiratának módosítása 
 

Határozat 
 
 

1.) Felsőlajos Község 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.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Lajosmizse Város 
Polgármesterét, hogy a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2015. április 21. 
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1. melléklet a ……/2015. (..) határozathoz 

 
Okirat száma: LMKOH/1/2015. 

Módosító okirat 

 A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal, a Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő- testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. 
március 21. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/A. §-a alapján –  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  ……./2015. (….) 
határozatával  és Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2015. (….) 
határozatával elfogadott módosító és egységes szerkezetű alapító okiratokra  figyelemmel – a 
következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az alapító okirat új 
formátumban kerül kiadásra.  
 

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

Kelt: Lajosmizse, 2015.                                                              Felsőlajos, 2015. 

P.H. 

 
________________________________    ______________________________ 
                   Basky András                                                                                Juhász Gyula  
    Lajosmizse Város polgármestere                                                     Felsőlajos Község polgármestere 
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2. melléklet a ……/2015. (..) határozathoz 
 

 
 

Okirat száma: LMKOH/2/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Felsőlajosi Kirendeltsége 

6055 Felsőlajos, Iskola utca 12. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.március 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
 megnevezése székhelye 

1 Lajosmizse Város 
Önkormányzata 

6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

2 Felsőlajos Község 
Önkormányzata 

6055 Felsőlajos, Iskola u. 12. 

 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatala 

6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

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: Az 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.  

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

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv 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.  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
3 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

4 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

5 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
7 016030 Állampolgársági ügyek 
8 031030 Közterület rendjének fenntartása 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

Illetékessége: Lajosmizse Város és Felsőlajos Község közigazgatási területére terjed ki.  

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

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 jegyző kinevezése az Mötv. 82-83.§-ai, 
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIC. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően történik figyelemmel a Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás III.8. 
pontjában meghatározottakra. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Köztisztviselő Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 

2 Munka törvénykönyve szerinti 
Munkavállaló 

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 Egyéb foglalkoztatási jogviszony 
(megbízási jogviszony) 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal szervezeti felépítését és működését a társult Önkormányzatok által elfogadott 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.  

 
 

6. Záró rendelkezés 
 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 21. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Lajosmizse, 2015.                                                              Felsőlajos, 2015. 

P.H. 

 
________________________________    ______________________________ 
                   Basky András                                                                                   Juhász Gyula  
    Lajosmizse Város polgármestere                                                     Felsőlajos Község polgármestere 
 
 


