Felsılajos Község Önkormányzatának
Képviselı-testülete
LMKOHFL/94/16/2015.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
rendkívüli ülésérıl készült jegyzıkönyv
2015. november 27.

Az ülésen hozott határozat száma és tárgya:

54/2015. (XI.27.) ÖH

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
Társulási megállapodásának módosítása

JEGYZİKÖNYV

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november
27-én 7.30 órakor, Lajosmizse Város Dísztermében megtartott rendkívüli Képviselıtestületi ülésérıl.
Jelen vannak:

Kun János
Majoros István
Makainé Antal Anikó

alpolgármester
képviselı
képviselı

Juhász Gyula polgármester, Czigány Lajos képviselı igazoltan vannak távol az ülésrıl.
Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Balogh László jegyzı
Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens

Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné

Kun János alpolgármester
Tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli testületi ülésünkön megjelenteket.
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert az 5 fı képviselıbıl 3 fı jelen van.
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki elıtt
ismert. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont
tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi
pont tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:
Napirendi pont:

Elıterjesztı:

1.) Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási
megállapodásának módosítása

Kun János
alpolgármester

Kun János alpolgármester
Megkérem a jegyzı urat, hogy mondjon a napirendrıl néhány szót.
dr. Balogh László jegyzı
Az elmúlt képviselı-testületi ülésen már említetem, hogy lehet, hogy szükség lesz egy
rendkívüli ülésre. A szociális feladatellátás 2016. január 1-tıl megváltozik. A szociális
feladatok közül a családsegítés és a gyermekjólét együttesen fog a jövıben mőködni,
míg a házi segítségnyújtás két részre válik, egy szakmai és egy segítı tevékenységre.
Így az intézménynek új mőködési engedélyt kell kérni, s azt november 30-ig be kell
nyújtani. Az Államkincstár álláspontja akképpen változott, hogy az Áht. 9.
szakaszában foglalt alapítói és jogosítói jogosultságoknak egy kézben kell lenniük.
Miután ez elfogadásra kerül, akkor a Magyar Államkincstárhoz bevisszük és ezzel a
melléklettel együtt benyújtjuk az új mőködési engedély iránti kérelmet. Ehhez

szükséges, hogy az intézmény 2016. január 1-jétılmőködni tudjon és a
tevékenységnek legyen állami finanszírozása.
Az elıterjesztés melléklete a társulási megállapodás, s abban a módosítások ki vannak
vastagítva.
Kun János alpolgármester
Köszönjük a tájékoztatást. Kérdezem a Képviselı-testületet, hogy van-e
hozzáfőznivalója? Nincs. Aki egyetért a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
társulási megállapodás módosításával, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:
54/2015. (XI.27.) ÖH
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
Társulási megállapodásának módosítása
Határozat
1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete – az elıterjesztés
mellékletét képezı – Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási
megállapodásának módosítását elfogadja.
2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete – felhatalmazza a
polgármestert a módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az
elfogadott módosításnak megfelelı egységes szerkezető társulási
megállapodás elkészítésére és aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2015. november 27.

Kun János alpolgármester
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy vane még valakinek egyéb hozzászólása?
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai rendkívüli testületi
ülésünket ezennel berekesztem 7.45 órakor.

K.mf.

Kun János sk.
alpolgármester

