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3.  számú előterjesztés 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 

Közszolgáltató Társulás Elnöke részére 
2021. február 25. 

 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 

Intézménye alapító okiratának módosítása 
 
Ikt.sz: LMKOH/1450-1/2021. 
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I. 
29.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik.  
 
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek 
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 
 
A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei 
közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) 
gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a 
bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület 
valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben 
nincs döntési jogköre. Az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott 
hatáskörben járnak el. Mivel a társulást Lajosmizse és Felsőlajos Képviselő-testületei hozták létre, 
így ezt az analógiát alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási 
tanács elnöke hozhatja meg. 
A Társulási Tanács elnöke a Társulási Tanács tagjaival egyeztethet a döntésének meghozatala 
előtt. 
 
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozó egészségügyi 
szolgáltatónál foglalkoztatott közalkalmazott és munkavállaló jogviszonya 2021. március 1-jén átalakul 
egészségügyi szolgálati jogviszonnyá. A jogszabályi változással Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye is érintett. Az intézmény alapító okiratát 
módosítani szükséges akként, hogy a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendjét ki kell 
egészíteni az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal és végrehajtási rendeleteivel, valamint  
költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek foglalkoztatási jogviszonyát ki kell egészíteni az 
egészségügyi szolgálati jogviszonnyal.  
 
Az egységes szerkezetű okiratban átvezetésre kerültek olyan pontosítások, amelyek a módosító 
okiratban nem kell, hogy megjelenjenek, de a törzskönyvben használatos megnevezések alkalmazandók. 
pl: Egyéb foglalkoztatási jogviszony (megbízási jogviszony) = Megbízási jogviszony  
      107051 KOFOG – Szociális étkeztetés = Szociális étkeztetés szociális konyhán 
Ezen pontosító módosításokat valamennyi alapító okirat módosítás alkalmával el kell végezni, de ezáltal 
nem módosításra kerül sor, hanem a törzskönyvi nyilvántartással történő egyezőség megteremtésére a 
fenntartó által kiadott alapító okiratban. 
 
Az előterjesztés melléklete tájékoztatásul tartalmazza a módosítás utáni egységes szerkezetű alapító 
okiratot. 
 
Lajosmizse, 2021. február 10. 

 



A Társulási Tanács elnökének döntéshozatala: 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-
2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 
27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 8-tól.  
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat 
állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
 
Az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el. 
Mivel a társulást Lajosmizse és Felsőlajos Képviselő-testületei hozták létre, így ezt az analógiát 
alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozhatja 
meg. 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 
………./2021. (…….) Társulás Elnöki Határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. 
(I.29.) Kormányrendeletben foglaltakra Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács elnökeként – a Társulási Tanács döntési 
hatáskörébe tartozó ügyben – „Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti 
és Szociális Intézménye alapító okiratának módosítása” tárgykörben az alábbi határozatot 
hozom: 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye – a 
határozat 1. mellékletét képező –módosító okiratát elfogadom, aláírom és a változás bejelentést 
a Magyar Államkincstár felé megteszem, egyúttal az egységes szerkezetű alapító okiratot 
elkészítem.  

 
 
Lajosmizse, 2021. február 25. ……………. óra. 
 
                          Basky András  
          elnök 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. melléklet a …./2020.(…..) határozathoz 

Okirat száma: EGYSZI/15/2021. 

Módosító okirat 
 A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye, 
a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási-tanácsa által 2020. december 21. napján kiadott, EGYSZI/14/2020. számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –  a 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Elnöke …../20…... (…….) határozatára  figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 

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

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
Az intézmény vezetőjét az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 
törvény és végrehajtási rendeletei, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek 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 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.” 

 
 

2. Az alapító okirat 5.2. pontjában foglalt táblázat a következő 4 sorral egészül ki:   
 
„ 

4 Egészségügyi szolgálati 
jogviszony 

Egészségügyi szolgálati jogviszonyról 
szóló 2020. évi C. törvény 

”  
 

Jelen módosító okiratot 2021. március 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Lajosmizse, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Basky András 
Társulási-tanács elnöke 

 
 
 



melléklet az előterjesztéshez 

Okirat száma: EGYSZI/16/2021. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  alapító okiratát a 
következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1.  A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 

Szociális Intézménye 
1.1.2. rövidített neve: EGYSZI 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000.01.01. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

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

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

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. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

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 60. §-a szerinti tanyagondnoki szolgáltatás, 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 szolgáltatás biztosítása. 

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

1 862100 Általános járóbeteg-ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

 
I. Egészségügyi szolgáltatások: 

1. Egészségügyi alapellátás 1.1. Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás 
1.2. Védőnői ellátás 
1.3. Iskola-egészségügyi ellátás 

2. Járóbeteg-szakellátások 2.1. Reumatológiai szakrendelés 
2.2. Szemészeti szakrendelés 
2.3. Nőgyógyászati szakrendelés 
2.4. Kardiológiai szakrendelés 
2.5. Bőrgyógyászati szakrendelés 
2.6. Pszichiátriai szakrendelés 
2.7. Fizioterápiai szakrendelés 
2.8. Gyógytorna szakrendelés 
2.9. Diagnosztikai tevékenység: J0-ás laboratórium 

(mintavételi hely) 
 

II. Szociális Alapszolgáltatások 
1. Étkeztetés 
2. Házi segítségnyújtás 
3. Nappali ellátás 
4. Tanyagondnoki szolgáltatás 

 
 

III. Gyermekjóléti alapellátás 
1. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 

 

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 072111 Háziorvosi alapellátás 
3 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
4 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
5 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
6 072311 Fogorvosi alapellátás 
7 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
8 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 
9 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 



10 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

11 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel 
fejlesztése 

12 102031 Idősek nappali ellátása 
13 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
14 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 
15 107052 Házi segítségnyújtás 
16 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A Társult települési 
önkormányzatok közigazgatási területe. A tanyagondnoki szolgáltatás tekintetében 
Lajosmizse Város Önkormányzata személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló rendeletében meghatározott ellátási körzet. 

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:  
Az intézmény vezetőjét az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 
törvény és végrehajtási rendeletei, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek 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 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. 
 

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

1 Közalkalmazotti jogviszony Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény  

2 Munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
3 Megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

4 Egészségügyi szolgálati 
jogviszony 

Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 
törvény 

 



 
 
 

 

 


