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Elıterjesztés 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2010. augusztus 02-i ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása és névhasználatának 
engedélyezése 
Ikt. szám: II/595/1/2010. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A VÁTI Nonprofit Kft. 2010. március 26. napjával tájékoztatta Lajosmizse Város Önkormányzatát arról, 
hogy az „Elsı Esély Program – Bölcsıdei ellátás biztosítása Lajosmizse Városban” elnevezéső DAOP-
4.1.3./C-2f-2009-0019 kódszámú pályázata nyert 77.637.066 forintot. 2010. május 14. napján a támogatási 
szerzıdés aláírásra került mindkét fél részérıl. A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó feladatok 
megvalósítása is megkezdıdött, az eljárást lebonyolító közbeszerzési szakértı cég is kiválasztásra került. 
2010. április 01. napjával jogerıs építési engedélyt kapott az Önkormányzat.  
Ezen folyamatokról Felsılajos Község Önkormányzatát már korábban szóban tájékoztattuk. 
 
A fenti folyamatokkal párhuzamosan a következı lépés a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Alapító 
Okiratának módosítása (Bölcsıdei tagintézmény létrehozása), mely a jelen elıterjesztés tárgyát képezi.  
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt.) 33. § (1) bekezdése alapján a 
többcélú intézmény lehet egységes, az óvodai és bölcsıdei feladatokat ellátó intézmény. A többcélú 
intézmény akkor létesíthetı, ha a létesítés és a mőködés anyagi, tárgyi, technikai és személyi feltételei 
valamennyi feladat ellátásához biztosítva vannak. A többcélú intézményben egy szervezeti és mőködési 
szabályzatot, pedagógiai programot, házirendet, intézményi minıségirányítási programot kell készíteni.  
 
A Közokt. 102. § (3) bekezdése szerint a fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével, 
átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetıjének megbízásával és 
megbízásának visszavonásával összefüggı döntése elıtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének 
véleményét. 
 
A 102. § (6) bekezdés alapján „a fenntartó a közoktatási intézmény részére új feladatot az ellátáshoz 
szüksége feltételek biztosításával állapíthat meg”. 
 
A többcélú intézményekrıl a Közokt. 33.§-a rendelkezik. Többcélú intézmény többek között a közös 
igazgatású közoktatási intézmény – 33. § (1) b) pont. A 33. § (4) bekezdése szerint a közös igazgatású 
közoktatási intézmények szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében különbözı 
típusú közoktatási intézmények feladatait látják el.  
A többcélú intézményben egy szervezeti és mőködési szabályzatot és egy pedagógiai programot kell 
készíteni. A különbözı intézményegységek (tagintézmények) ezen programok alapján együttmőködnek 
egymással, tevékenységüket összehangolják.  
 
A közoktatási intézmény alapító okiratának tartalmi elemeit a közoktatási törvény 37. § (5) bekezdése 
tartalmazza, a módosítás is ennek megfelelıen került elkészítésre.  
Az alapító okirat módosítására tanítási évben, továbbá – július és augusztus kivételével – nevelési évben 
nem kerülhet sor, a fenntartó iskolát, továbbá, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, 
fenntartói jogát nem adhatja át; iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szervezhet át 
és nem szüntethet meg; az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg.     
 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda vezetıje azzal a kéréssel fordult a fenntartóhoz (Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
között közoktatási feladatok ellátására létrejött intézményfenntartó társulási megállapodás alapján 
Lajosmizse és Felsılajos község önkormányzataihoz), hogy az alapító okirat módosításával egyidejőleg 
döntsön az intézmény nevének módosításáról is.  
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A nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005.(XII.22.) OM rendelet (a továbbiakban: 
rendelet) a névhasználatról az alábbiak szerint rendelkezik: 

„1. § (1) A rendelet hatálya - fenntartóra tekintet nélkül - kiterjed 
….. b) a nevelési-oktatási feladatot is ellátó többcélú intézményekre, 
2. § (1) A nevelési-oktatási intézmény jogszabály szerinti megnevezése: 
a) óvoda,….. 
„(4) A közös igazgatású közoktatási intézmény hivatalos nevében a (1) bekezdésben meghatározott 

névhasználat mellett fel kell tüntetni az ellátott feladatok alapján megkülönböztethetı valamennyi - a 
közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 25. pontjában meghatározott nevelı és oktató 
munkához kapcsolódó nem közoktatási tevékenységre létrehozott - intézményegység jogszabály szerinti 
nevét,…” 

„(9) A fenntartó az e rendeletben és a közoktatásról szóló törvény 102. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben 
meghatározottak figyelembevételével dönt az intézmény hivatalos nevérıl.” 
 
A Közokt. 102. § (2)-(3) bekezdései szerint „a fenntartó a közoktatási intézmény (...) nevének 
megállapításával (...) összefüggı döntése elıtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, az 
iskolaszéknek, az iskolai szülıi szervezetnek (közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak (...) 
véleményét.”   
 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Alkalmazotti Közössége, és Nevelıtestülete a közoktatási intézmény 
feladatának megváltoztatásával, valamint a névhasználattal kapcsolatos napirendet megtárgyalta és a 
tervezett változtatásokkal egyetértett.  
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának 
Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött intézményfenntartó társulási 
megállapodása IV. fejezet B/3. pontja értelmében Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testülete a társult település Képviselı-testületének elızetes egyetértésével jogosult dönteni az 
intézmények alapító okiratának módosításáról már az új  névhasználattal együtt.  
Az alapító okirat tervezete az elıterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztés megtárgyalására és döntésének meghozatalára. 
 

Határozat-tervezet 
 
…./2010. (…..) ÖH  
Egyetértés a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
névhasználatával, valamint a Bölcsıdei Tagintézmény 
létrehozásával és ezzel együtt az alapító okirat tartalmával 
 

Határozat 
 

1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Napközi Otthonos 
Óvoda - figyelembe véve a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005.(XII.22.) 
OM rendelet, illetve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a) pontja, valamint a (3) 
bekezdéseiben meghatározottakat -, nevének módosításával – új név: Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsıde egyetért. 
2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde új tagintézménye lesz a Bölcsıde.  
3. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde alapító okiratának tervezett tartalmával.  
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2010. augusztus 02. 

 
Lajosmizse, 2010. augusztus 02. 
            Bogdán Jenı 
        alpolgármester   
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elıterjesztés 1. sz. melléklete 
 
 

Alapító Okirat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény 1. §, 2. § (1) bekezdése b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 86. § (1) és 88. § (4) bekezdése alapján a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint 
megállapítja és jóváhagyja: 
 
1. A költségvetési szerv 
 Neve: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
 Székhelye: 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. 
 
2. Tagintézményei:  

I. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye, 
6050 Felsılajos, Óvoda u. 2. 
 II. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézménye, 
6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 

 
3. Telephelyei: a) 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 
              b) 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 26. 
 
4. Típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény (1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) 
bekezdés a) pontja, valamint 33. § (1) bekezdés b) pontja) 
 
5. A felvehetı maximális gyermeklétszám: 386 fı   
Ebbıl: 
- 6050 Lajosmizse, Attila u. 6.:  200 fı 
- 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.:  86 fı  
 - óvodai férıhely:  66 fı 
 - bölcsıdei férıhely:  20 fı 
- 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 26.: 50 fı 
- 6055 Felsılajos, Óvoda u. 2.:  50 fı 
 
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

- Három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig az iskolába járáshoz szükséges fejlettségi 
szint eléréséig tartó nevelést folytat. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a 
teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik.  
- Sajátos nevelési igényő (enyhe értelmi fogyatékos és beszédfogyatékos) gyermekek 
nevelése, oktatása, a megismerı funkció a viselkedés fejlıdésének organikus okokra 
visszavezethetı és vissza nem vezethetı rendellenességgel küzdı gyermekek integrált 
nevelése és oktatása. 
- Logopédiai ellátás (Lajosmizsén fıállású, Felsılajoson óraadó logopédus), és 
gyógypedagógiai ellátás (Lajosmizsén és Felsılajoson is óraadó). 
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı gyermekek integrált ellátása. 
- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek nevelése. 
- A gyermek három éves korától ellátja- a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvényben meghatározottak szerint- a gyermek napközbeni ellátásával összefüggı 
feladatokat. 
- Óvodai étkeztetés. 
- Képességfejlesztés. 
- Óvodai fejlesztı program szervezése. 
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- A bölcsıde feladata biztosítani a családban nevelkedı 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerő gondozását és nevelését. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § alapján.  

 
7. Alaptevékenysége (fı tevékenysége): 851020 Óvodai nevelés 
 
7/A. Alaptevékenysége (szakfeladatrend szerinti besorolás): 
 
 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
 851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
 562912 Óvodai, intézményi étkeztetés 
 856013 Fejlesztı felkészítés 
 889101 Bölcsıdei ellátás 
 
8. Kisegítı tevékenysége:  
 
 552411 Munkahelyi vendéglátás 
 
8/A. Kisegítı tevékenysége (szakfeladatrend szerinti besorolás): 
 
 562917 Munkahelyi étkeztetés 
 562920 Egyéb vendéglátás 
 
9. Mőködési területe: Lajosmizse Város és Felsılajos Község közigazgatási területe, kivéve a 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézményét, melynek 
mőködési területe Lajosmizse város közigazgatási területe. 
 
10. Alapítói jogokkal felruházott szerv: 
 Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 
11. Fenntartója: Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó Társulása 
 Címe: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 
12. Felügyeleti szerve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
13. Típus szerinti besorolása:  
 A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv – közintézmény. 
 Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mőködı költségvetési szerv. 
 
14. Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: 

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
 
15. Vezetıjének kinevezési rendje: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján, Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetes egyetértésével – a jogszabályban megállapított 
képesítési követelményeknek megfelelı óvodavezetıt nevez ki. A kinevezés legalább 5 év, legfeljebb 
10 év határozott idıre szól. 
 
16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

- Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetıen közalkalmazott, melyekre nézve a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
- Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a munka 
törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. 
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- Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony tekintetében a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 
1959. évi IV. törvény az irányadó. 

 
17. A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:  

 
Lajosmizse: 

Épület, építmény 96.177.322 
Gép, berendezés, felszerelés:  
    - számítástechnikai eszköz:    2.1599.928 
    - egyéb gép:      2.566.384 
    - mővészeti alkotás: - 
Immateriális javak:   200.000 

 
Felsılajos: 

Épület, építmény 16.570.500 
Gép, berendezés, felszerelés:  
    - számítástechnikai eszköz:      363.175 
    - egyéb gép:      463.756 
    - mővészeti alkotás: - 

 
/a 2007. június  30-i bruttó érték./ 

 
A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete 
szabályozza. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, mint székhelyintézmény, 
valamint a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei tagintézménye, 
épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Lajosmizse Város Önkormányzatának 
tulajdonában állnak. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi 
Tagintézménye, mint tagintézmény épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései 
Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonát képezik. A használati jog az intézményt illeti meg, a 
gazdálkodási jogot az intézmény részére jóváhagyott költségvetés erejéig gyakorolhatja. 
 
18. Vállalkozási tevékenysége:  
A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott 
mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alaptevékenységét és az ebbıl 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 
tevékenysége arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: 33%. 
 
19. Kisegítı tevékenysége arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: 10%. 

 
20. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2010. augusztus 31. napján lép 
hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
Alapító Okiratáról szóló 151/2009. (IX. 16.) önkormányzati ÖH.  

 
 
 


