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1. melléklet a 15/2017. (VI.29.) határozathoz 

Okirat száma: MESERET/7/2017. 

Módosító okirat 
 A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, a Lajosmizse és Felsőlajos 
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsa által 2016. 
szeptember 29. napján kiadott, MESERET/6/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
21. § (2) bekezdése alapján –  a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsának ……/2017. (…………..) határozatára figyelemmel – a 
következők szerint módosítom: 
 
 

1. ........................................................................................................................................ Az 
alapító okirat 3.1. pontja helyébe az alábbi 3.1. pont lép:  

„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. ......................................................................................................... megneve

zése: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács 

3.1.2. ......................................................................................................... székhely
e: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.” 

 
 

2. ........................................................................................................................................ Az 
alapító okirat 4.1. pontja helyébe az alábbi 4.1. pont lép:  
„ 

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.” 
 

3. ........................................................................................................................................ Az 
alapító okirat 4.3. pontjában az alábbi 4.3. pont lép:    
 
„ 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. Óvodai nevelés. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése. 
Óvodai étkeztetés. Képességfejlesztés. Óvodai fejlesztő program szervezése. A többi 
gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható; a.) autizmus spektrum zavarral, b.) 
mozgásszervi fogyatékossággal, c.) hallásfogyatékossággal, d.) enyhe értelmi 
fogyatékossággal, e.) beszéd fogyatékossággal, f.) egyéb pszichés, fejlődési zavarral (tanulási, 
figyelem – vagy magatartás szabályozási zavar) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelése. 

4.3.2. A Bölcsőde feladata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 42. § -a, valamint a 15/1998. (IV. 30. ) NM rendelet 36. § - a alapján, a családban 



nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermekek nappali 
felügyeletének, gondozásának, nevelésének, napközbeni ellátásának biztosítása.   

 
4. ........................................................................................................................................ Az 

alapító okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi 5.1. pont lép:  

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az óvoda vezetőjét 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. ........................................................................................................................................ Az 
alapító okirat 5.2. pontjában foglalt foglalkozatási jogviszonyt szabályozó táblázat 1. sora 
az alábbiak szerint módosul: 

„ 

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 

                                                                                                                                                                          „ 
 

 
 
Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 01. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Lajosmizse, 2017. ……………………………………………. 

P.H. 

Basky András 
Társulási-tanács elnöke 

 


