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Elıterjesztés
Felsılajos Község Önkormányzata
Képviselı-testületének 2013. május 24-i ülésére
Tárgy: Az Intézményfenntartó Társulások társulási megállapodásainak felülvizsgálata
Iktatószám: I/4388/4/2013.
Tisztelt Képviselı-testület!
I.

Az önkormányzatok meglévı társulásai felülvizsgálatára vonatkozó jogszabályi háttér

Az önkormányzati rendszer megújításának, átalakításának lényeges eleme a társulási rendszer
alakítása. A változás célja és lényege a jogalkotó szándéka szerint a rendszer egyszerősítése,
áttekinthetıvé, rugalmasabbá, hatékonyabbá tétele, amelynek jogszabályi hátterét a következık
biztosítják:
1. 2012. január 1-jén lépett hatályba:
a.) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, amely rögzíti a szabad társulás elvét
b.) az Alaptörvény 34. cikk (2) bekezdése, amely a kötelezı társulás esetét rögzíti
2. 2013. január 1-jén hatályát vesztette:
a.) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV.
törvény
b.) a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény
3. 2013. január 1-jén hatályba lépett:
a.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),
amelynek IV. fejezete a helyi önkormányzatok társulásainak szabályait rögzíti.
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és annak
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.
Az Mötv. 13. § (1) bekezdése tartalmazza a helyi közügyeket, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat. E jogszabályi hely 6. pontja
tartalmazza az óvodai ellátást, tehát 2013. január 1. napjától már csak az óvodai ellátás önkormányzati
feladat.
Ezt erısíti meg a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: köznevelési
törvény) 74. § (1) bekezdése, amely szerint az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható
sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési alapfeladatok
ellátásáról.
A törvény erejénél fogva megszőnt 2013. január 01-tıl az önkormányzatok iskolai nevelésseloktatással kapcsolatos feladatainak kötelezettsége.
Az Mötv. 13. § (1) bekezdése 4. pontja rögzíti az „egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód
segítését célzó szolgáltatások” feladatot, 8. pontja pedig a „szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és
ellátások” feladatot.
A fenti jogszabályok alapján a társulásokban érintett önkormányzatoknak döntést kell hozniuk a
társulás további sorsát érintıen. Azzal, hogy az említett törvények hatályukat vesztették, a társulás
nem szőnt meg, hanem - a társulás Alaptörvényben megfogalmazott szabadsága alapján - az Mötv.
rendelkezései szerint, a jelenlegi társulási megállapodás és a szervezeti- és mőködési szabályzatuk
szerint mőködhetnek tovább 2013. június 30-ig. Az Mötv. IV. fejezete nem társulási formáról
rendelkezik, hanem a bármilyen társulási „formára” vonatkozó általános szabályokról. Így nem
„átalakulásról”, hanem amennyiben szükséges a társulási megállapodás olyan módosításáról
beszélhetünk, hogy az ne legyen ellentétes az új önkormányzati törvény IV. fejezetével. Erre a
módosításra ad 2013. július 1-ig szóló határidıt a törvényalkotó, de a döntéshozatal során figyelemmel
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kell lenni arra, hogy a köznevelési törvény 84.§ (7) bekezdése értelmében a fenntartó, az intézkedés
tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést
- a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával,
- a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet: egyesítéssel /beolvadás vagy
összeolvadás/vagy szétválasztással /különválás vagy kiválás/ kapcsolatban.
A társulások sorsa, tehát továbbra is a tagok kezében van. Szabadon dönthetnek a megszüntetésrıl,
kiválásról, módosításról,stb., a már említett egyetlen törvényi korlát keretei között (2013. július 1. után
belsı szabályaik nem lehetnek ellentétesek az új önkormányzati törvény IV. fejezetével).
Az egyik jelentıs változás a társulások munkaszervezetének státuszát, a másik, a társulások jogi
személyiségét érinti. Az eddig jogi személyiséggel nem rendelkezı társulásokat jogi
személyiségővé kell átalakítani.
Az Mötv. szerinti társulás nem költségvetési szerv, hanem Költségvetési szervnek nem minısülı
törzskönyvi jogi személy (Áht.3.§ (3) bek. és 6/2012. (III.1) NGM rend 5.§ (2) bek.)
Az Mötv. 146. § (1) bekezdése alapján a képviselı-testületnek a 2013. január 1. elıtt kötött társulási
megállapodásait – az Mötv. 87. § -95. § -ainak hatályba lépését követıen hat hónapon belül az Mötv.nek megfelelıen módosítani kell.
Az Mötv. szerinti módosítás IV. fejezetében foglalt rendelkezések:
1. A helyi önkormányzatok képviselı-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több
önkormányzati feladat- és hatáskör hatékonyabb, célszerőbb ellátására jogi személyiséggel
rendelkezı társulást hoznak létre. (Mötv. 87. §)
2. A társulást a helyi önkormányzatok képviselı-testületei írásbeli megállapodással hozzák létre,
amelyhez a képviselı-testületek mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges.
(Mötv. 88. §)
3. Az Mötv. 90. § (2) bekezdése szerint a társulás mőködési költségeihez – a társulási megállapodás
eltérı rendelkezése hiányában – a társulás tagjai az általuk képviselt települések
lakosságszámának arányában hozzájárulnak.
4. A társulási megállapodás kötelezı tartalmi elemeit az Mötv. 93. §-a tartalmazza.
5. Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. Döntését határozattal hozza.
(Mötv. 94. § (1), (3))
6. A társulás jogi személy. Az eddig jogi személyiséggel nem rendelkezı társulásokat jogi
személyiségővé kell alakítani. (Mötv. 87. § és 146. § (1))
7. A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselı-testületei által delegált tagok alkotják,
akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek, tehát a képviselı
személye nem automatikusan a polgármester. (Mötv. 94. § (2))
8. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a megállapodásban meghatározott számú, de
legalább a szavazatok felével rendelkezı képviselı jelen van. A javaslat elfogadásához a
megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi képviselı igen szavazata szükséges,
amely meghaladja a jelen lévı képviselık szavazatainak több mint a felét. (Mötv. 94. § (4))
9. A megállapodásban meghatározott döntéshez minısített többség szükséges. (Mötv. 94. § (6))
10. A minısített többséghez a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen
szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevı tagok szavazatának több mint felét és
az általuk képviselt települések lakosság számának a felét. (Mötv. 94. § (7))
11. A döntéshozatali eljárás egyéb szabályairól – beleértve a szavazatarányok és a költségek
viselésének kérdését is – a társulás tagjai a társulási megállapodás keretében szabadon döntenek.
Törvény vagy a társulási megállapodás eltérı rendelkezésének hiányában a társulás minden
tagját egy szavazat illeti meg. (Mötv. 94. § (8))
12. A társulási tanács tagjai közül elnököt választ, alelnököt választhat. Együttes akadályoztatásuk
esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. (Mötv. 95. § (1))
13. Társulási tanács mőködésére egyebekben a képviselı-testület és bizottságainak mőködési
szabályai alkalmazandók. (Mötv. 95.§ (3))
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14. A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések elıkészítése, végrehajtás szervezése)
eltérı megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el, (Mötv.
95. § (4)) tehát, 2013. január 1. napjától önálló munkaszervezettel a társulások nem rendelkezhetnek.
15. A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzıi tanácskozási joggal részt vehetnek.
(Mötv. 95. § (5))
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2.§ (1) bekezdése értelmében
i) helyi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve és annak vezetıje:
ic) a társulás által irányított költségvetési szerv esetén a társulási tanács és annak elnöke.
Az Áht. 9.§ (1) bekezdése értelmében
9. § (1) Ha törvény eltérıen nem rendelkezik, a költségvetési szerv irányítása a következı
hatáskörök gyakorlásának jogát jelenti:
„a) a költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és mőködési szabályzatának
jóváhagyása, átalakítása és megszüntetése,
b) a költségvetési szerv vezetıje tekintetében a kinevezés és felmentés, vagy a vezetıi megbízás
adása, visszavonása, és az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,
c) a költségvetési szerv gazdasági vezetıjének kinevezése és felmentése, vagy a megbízása,
megbízásának visszavonása, továbbá díjazásának megállapítása,
d) a bevételi és kiadási elıirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres figyelemmel kísérése, a
végrehajtás, illetve a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok meg nem valósításának veszélye
esetén a jogszabályban meghatározott szükséges intézkedések megtétele,
e)
f) a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok ellátására vonatkozó, és az erıforrásokkal való
szabályszerő és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények érvényesítése, számonkérése,
ellenırzése,
g) jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek elızetes vagy utólagos
jóváhagyása,
h) egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
i) a költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése, és
j) a költségvetési szerv kezelésében lévı közérdekő adatok és közérdekbıl nyilvános adatok,
valamint a b), c) és f)-i) pont szerinti irányítási jogkörök gyakorlásához szükséges, törvényben
meghatározott személyes adatok kezelése.
(1a) Jogszabállyal alapított költségvetési szerv esetén jogszabály, más költségvetési szerv esetén az
átadó irányító szerv és az átvevı irányító szerv közötti megállapodás alapján a költségvetési szerv az
államháztartás azonos alrendszerébe tartozó más irányító szerv irányítása alá kerülhet. Törvény
elrendelheti, hogy a költségvetési szerv az irányító szervtıl az államháztartás más alrendszerébe
tartozó irányító szerv irányítása alá kerüljön.
(2) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért az irányító szerv közjogi felelısséggel
tartozik.
(3) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv esetén törvény vagy
kormányrendelet az irányítási jogkört korlátozhatja, azok gyakorlásával más szervet vagy személyt
ruházhat fel.
(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési
szerv és az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve feladatkörének
gyakorlásához szükséges hatásköröket - ha törvény másként nem rendelkezik - az irányító szerv
gyakorolja, kivéve az (1) bekezdés c) és i) pontjában foglalt hatáskört, amelyet az irányító szerv
vezetıje gyakorol.”
Az Áht. 9.§ (1) bekezdés a)-j) pontja közül az a) pont, mely „a költségvetési szerv alapító okiratának
kiadása, szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyása, átalakítása, és megszüntetése”
jogkörökrıl rendelkezik, az Mötv. 42. § 7. pontja alapján – mely az intézmény alapítása, átszervezése,
megszüntetése jogköröket tartalmazza - nem ruházható át a képviselı-testület hatáskörébıl.
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Az Áht. 9. § (1) bekezdésének és az Mötv. 42. § 7. pontjának együttes értelmezése során
megállapítható, hogy az alapítói jogok kivételével minden más jogkör (Áht. 9. § (1) bekezdés b)-j)
pontjai) a társulási tanács jogköre, melyek közül a c), és i) pontokban foglalt hatásköröket az Áht.
tovább telepíti a társulási tanács elnökére.
II. Lajosmizse Város Önkormányzatának gesztorságával mőködı jogi személyiség nélküli
társulások
1. Az óvodai nevelés kötelezı önkormányzati feladatát Lajosmizse Város Önkormányzata és
Felsılajos Község Önkormányzata által közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó
Társulás keretében mőködtetett Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde
(továbbiakban: Óvoda) látja el, amely „A helyi önkormányzatokról szóló” 1990. évi LXV. törvény
43. §-a, és „A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló” 1997. évi CXXXV.
törvény 8.§-a alapján jött létre és mőködött. A feladatellátást a 2007. augusztus 31-én létrejött,
többször módosított „Közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó Társulás
megállapodás dokumentuma rögzíti.
2. Az egészségügyi alapellátás, járó-beteg szakellátás, egyéb egészségügyi ellátás, gyermekjóléti
alapellátás és szociális alapellátás ellátására Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község
Önkormányzata által létrehozott Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális
Intézményfenntartó Társulása látja el, amely „A helyi önkormányzatokról szóló” 1990. évi LXV.
törvény 41. § (1) bekezdése, és „A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló”
1997. évi CXXXV. törvény 8.§-a alapján jött létre és mőködteti Lajosmizse Város Önkormányzata
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményét (továbbiakban:EGYSZI) Lajosmizse
gesztorsága mellett. A társulási megállapodás 2005. szeptember1-jei hatállyal jött létre.
A jogszabályváltozás alapján nincs elıírva, hogy egy társulásnak hány feladatot és mekkora
lefedettséggel kell ellátnia, akár egy, de akár több feladatra is létrehozható társulás.

Jelenlegi társulások jogi személyiségő társulássá alakításának lehetıségei:
II.1. Az Óvoda jelenleg is a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás alá tartozik. A képviselıtestületeknek május utolsó napjáig döntést kell hozniuk arról, hogy a továbbiakban milyen módon
kívánják mőködtetni az Óvodát: társulási vagy saját fenntartásban.
A feladatellátásnak jogszabály alapján 3 módja lehetséges:
1. Köznevelési szerzıdéssel (A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény)
Ez jelen esetben nem mőködhet, tekintettel arra, hogy köznevelési szerzıdés önkormányzatok
között nem jöhet létre.
2. Mindkét település önállóan tart fenn óvodai nevelésre intézményt. Ez jelentené a jelenlegi
társulási megállapodás megszüntetését, valamint az Óvoda alapító okirat módosítását, és
Felsılajoson új Intézmény alapításáról való döntést. Tekintettel arra, hogy az Óvoda több
területen nyújtott be pályázatot melyek közül jelenleg is fenntartási idıszakban van a „Bölcsıde
pályázat”, az „óvoda bıvítése” pályázat és az „óvoda energetikai pályázata” is, indokolt a
társulás további fenntartása..
3. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében
foglalt társulás formájában. Ez jelentené a jelenlegi társulási megállapodás felülvizsgálatát,
valamint az alapító okiratról való döntést.
A jelenlegi társulás további fenntartásából, vagy a társulás megszüntetésébıl eredı
költségkihatásokat az Intézmények Gazdasági Szervezete megküldte (elıterjesztés 1. melléklete).
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II.2. Az EGYSZI jelenleg is az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó
Társulás alá tartozik. A képviselı-testületeknek június utolsó napjáig döntést kell hozniuk arról, hogy
a továbbiakban milyen módon kívánják mőködtetni az EGYSZI-t: társulási vagy saját fenntartásban.
A feladatellátásnak jogszabály alapján 3 módja lehetséges:
1. Lajosmizse ellátná feladatát az EGYSZI-n, mint saját intézményén keresztül, Felsılajos pedig
feladat-ellátási szerzıdés keretében venné igénybe a Felsılajoson eddig is biztosított ellátásokat
és szolgáltatásokat. Ez azt is jelentené, hogy a társulás általi mőködtetésbıl eredı kiegészítı
normatívák lehívására nincs lehetıség.
2. Mindkét település önállóan látja el a kötelezı egészségügyi, gyermekjóléti, szociális feladatait.
(Intézményt tart fenn, vagy az önkormányzat látja el mőködési engedély birtokában). Ez
Felsılajos esetében nem lehetséges, mert nem biztosított a személyi és tárgyi feltétel, továbbá
csak akkor lenne jogosult normatívát igényelni, ha az ellátott feladatokra érvényes mőködési
engedéllyel rendelkezne. Ez az eset jelentené a jelenlegi társulási megállapodás megszüntetését,
valamint az EGYSZI alapító okirat módosítását, és Felsılajoson a feladatellátásról való
gondoskodást. A társulási kiegészítı normatíva lehívására nincs lehetıség.
3. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében
foglalt társulás formájában. Ez jelentené a jelenlegi társulási megállapodás felülvizsgálatát,
valamint az alapító okiratról való döntést. Tekintettel arra, hogy a szociális étkeztetés az IGSZen keresztül kerül ellátásra szükséges egy feladat-ellátási szerzıdés megkötése a jogi
személyiségő társulás és az IGSZ között.
A jelenlegi társulás további fenntartásából, vagy a társulás megszüntetésébıl eredı
költségkihatásokat az Intézmények Gazdasági Szervezete megküldte (elıterjesztés 2. melléklete).
III. Összegzés
A már hivatkozott jogszabályi elıírások miatt szükségessé válik a jogi személyiséggel nem rendelkezı
fenti társulások felülvizsgálata.
A Társulások által eddig ellátott feladatok azt mutatják, hogy a közös feladat-ellátás mindkét
önkormányzat számára – különösen a megszőnt kistérségi kiegészítı normatívát figyelembe véve –
pénzügyileg hatékony, szakmailag megalapozott, a szolgáltatást igénybe vevık számára pedig
könnyen elérhetı volt.
2012. évig a feladatellátásban és finanszírozásban jelentıs szerep jutott a társulásoknak, azonban a
kistérségi kiegészítı normatívák ettıl az évtıl megszőntek, viszont a közös-feladatellátást a
költségvetési törvény egyes területeken támogatja. Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl
szóló 2012. évi CCIV. Törvény 2. számú melléklet III. 3. ae), c), d), f) jogcímei értelmében a társult
feladatellátás révén a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladat-ellátások esetében az ellátottak
után a fajlagos összeg 110-130-150%-a igényelhetı, míg a 3. jb) jogcím bölcsıdei társult feladatellátás
kiegészítı támogatásának fajlagos összege 600 Ft/fı.
A 2013. évi mutatószám-felmérés során a közölt mutatószámokkal számolva a szociális és
gyermekjóléti feladatokra 24.445.634.-Ft összegő támogatásra jogosult az önkormányzat, melybıl a
Társulás alapján ellátott feladatok miatt kiegészítı hozzájárulás éves szinten 8.941.444.-Ft. Ezen felül
a bölcsıdei feladatokra 1.452.600.-Ft kiegészítı támogatás volt igényelhetı.
A feladatok közös szervezése a két település számára számos megtakarítási lehetıséget eredményezett
egyrészrıl személyi oldalon azáltal, hogy bizonyos ágazati jogszabályok által kötelezıvé tett vezetıi,
koordinatív státuszok költségei megosztását lehetıvé tette a települések között, másrészt azáltal, hogy
az adminisztratív funkciók központosításával az egy településre esı fajlagos költségek csökkentek. A
társulásban való mőködtetés egyenlıre elınyöket kínál azáltal, hogy kizárólag ebben a szervezeti
formában érhetıek el a többlettámogatások.
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A társulási megállapodás felülvizsgálata mellett a feladatot ellátó intézmény mőködési engedélyének
módosítását is kérelmezni kell, valamint alapdokumentumait (alapító okirat, szakmai program,
szervezeti –és mőködési szabályzat) módosítani kell.
A Társulás átalakítása során a Társulás elnevezése is módosítható, amit érdemes megfontolni egy
rövidebb, praktikusabb név kialakításával. Az új megállapodás az Intézmények mőködtetésének teljes
átalakítását jelenti. Eddig a Társulás feladat-ellátásra társult, amit Lajosmizse Város Önkormányzata
által alapított és irányított intézményekkel látott el. A jelen átalakítással az Intézmények az új Társulás
fenntartásába és irányítása alá kerülnek át, kikerül Lajosmizse Város Önkormányzata intézményeinek
körébıl. Az új Társulás önálló költségvetéssel, adószámmal, számlaszámmal rendelkezik majd.
A felülvizsgálat során célszerő lenne a két társulást egységesen kezelni, egy többcélú társulást
létrehozni több párhuzamos társulási tanács helyett.
Szükséges kiemelni azt, hogy a társulás megszőnése esetén a társulásban ellátott kötelezı
önkormányzati feladatokat a településeknek a jövıben is biztosítani kell. Önálló mőködés esetén csak
az alapnormatívára jogosultak a mőködési engedéllyel ellátott feladatokra az önkormányzatok.
A jelenlegi Képviselı-testületi ülés feladata, annak eldöntése, hogy a jelenlegi társulásban ellátott
feladatokat a továbbiakban társulás formájában, vagy önállóan kívánják az önkormányzatok
biztosítani. A döntésnek megfelelıen kerül kidolgozásra 2013. május 31-ig rendkívüli ülésre az
elıterjesztés.

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselı-testület elé:

I. Határozat-tervezet
.../2013.(.....) ÖH
A Közoktatási Intézményfenntartói Társulás mőködtetésének felülvizsgálata (megszüntetés)
Határozat

1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a közoktatási
feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartói társulást 2013. június 30. napjával
megszünteti. A Társulás keretében ellátott feladatokat a továbbiakban az Önkormányzat
önállóan látja el.
2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében az elıterjesztést terjessze a Képviselıtestület elé.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2013. május 24. és 2013. május 31.
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II. Határozat-tervezet
.../2013.(.....) ÖH
A Közoktatási Intézményfenntartói Társulás mőködtetésének felülvizsgálata (jogi személyiségő
társulássá átalakítás jogutódlással)
Határozat

1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a közoktatási
feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartói társulást 2013. július 1. napjával
jogutódlással jogi személyiségő társulássá alakítja át.
2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében az elıterjesztést terjessze a Képviselıtestület elé.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2013. május 24. és 2013. május 31.
III. Határozat-tervezet
.../2013.(.....) ÖH
Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás mőködtetésének
felülvizsgálata (megszüntetés)
Határozat

1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó társulást 2013.
június 30. napjával megszünteti. A Társulás keretében ellátott feladatokat a továbbiakban az
Önkormányzat önállóan látja el.
2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében az elıterjesztést terjessze a Képviselıtestület elé.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2013. május 24. és 2013. június 30.
IV. Határozat-tervezet
.../2013.(.....) ÖH
Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás mőködtetésének
felülvizsgálata (jogi személyiségő társulássá átalakítás jogutódlással)
Határozat

1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó társulást 2013.
július 1. napjával jogutódlással jogi személyiségő társulássá alakítja át.
2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében az elıterjesztést terjessze a Képviselı-testület
elé.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2013. május 24. és 2013. június 30.
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V. Határozat-tervezet
.../2013.(.....) ÖH
Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás és a Közoktatási
Intézményfenntartói Társulás mőködtetésének felülvizsgálata (többcélú jogi személyiségő
társulássá átalakítás jogutódlással)
Határozat

1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás által és a Közoktatási
Intézményfenntartói Társulás által ellátott feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó
társulásokat 2013. július 1. napjával jogutódlással jogi személyiségő többcélú társulássá
alakítja át.
2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében az elıterjesztést terjessze a Képviselı-testület
elé.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2013. május 24. és 2013. május 31.

Lajosmizse, 2013. május 22.
Juhász Gyula sk.
polgármester
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Előterjesztés 1. melléklete
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Előterjesztés 2. melléklete
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