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Felsılajos Község  
Önkormányzata 
II/116/6/2012. 
 
 
 

Rendkívüli képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
2012. július 25-i ülés 

 
 
 
 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
26/2012. (VII. 25.) ÖH.    Pszichológusi és gyógypedagógusi  

feladatellátás további mőködtetése  
 
27/2012. (VII. 25.) ÖH. Felsılajos Község Településrendezési Terve 

módosításához kapcsolódóan, környezeti 
vizsgálat szükségességének meghatározása a 
08/40 hrsz-ú telek beépítésre szánt területi 
kijelöléséhez. 

 
28/2012. (VII. 25.) ÖH.  Lajosmizse Város Önkormányzatának 

Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 
között közoktatási feladatok ellátására létrejött 
Intézményfenntartó 
társulási megállapodás módosítása 

 
29/2012. (VII. 25.) ÖH.  A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsıde Alapító Okirata 
 
30/2012. (VII. 25.) ÖH.    Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési  

Egyesület részére visszatérítendı támogatás 
nyújtása  
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J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 25-én 13.00 órakor a 
Faluházban megtartott rendkívüli ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak: Kun János alpolgármester, Majoros István, Makainé Antal Anikó, Czigány Lajos 
képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 4 fı. 
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
Muhariné Mayer Piroska  Aljegyzı 
Rostásné Rapcsák Renáta  Felsılajosi Kirendeltség vezetı 
Szarkáné Jurászik Zita Meserét Lajosmizsei Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 

Felsılajosi Tagintézmény vezetı 
 Kovács Gábor    Építésügyi ügyintézı 
  
Igazoltan távol:    Juhász Gyula polgármester 
 
Jegyzıkönyvvezetı:    Ollósi Anikó 
 
 
Kun János alpolgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli ülésünkön. 
Megállapítom, hogy a képviselıink közül négy fı jelen van, így határozat képesek vagyunk.  
Négy napirendi pontunk, amit ma tárgyalnunk kell. Juhász Gyula polgármester úr távollétében én 
fogom a mai ülésünket levezetni.  
Kérdezem, hogy van-e valakinek a napirendekkel kapcsolatosan más javaslata? Amennyiben nincs, 
kérem, aki egyetért így a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi napirendi pontotokat fogadta el: 
 
 
 
 Napirend 

 
Elıterjesztı 

1.  
 

Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további mőködtetése Kun János 
alpolgármester 
 

2. Felsılajos Község Településrendezési Terve módosításához kapcsolódóan, 
környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása a 08/40 hrsz-ú telek 
beépítésre szánt területi kijelöléséhez 

Kun János 
alpolgármester 

3. I. Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
II. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító 
Okiratának módosítása 

Kun János 
alpolgármester 

4. Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére visszatérítendı 
támogatás nyújtása 

Kun János 
alpolgármester 
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1. napirendi pont: 
Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további mőködtetése 
Elıadó: Kun János alpolgármester 
 
Kun János alpolgármester: Korábban már a 31/2011. (VII. 29.) önkormányzati határozattal a 
képviselı-testület hozzájárult, hogy a nevelési tanácsadó a 2011. szeptember 1-jétıl 2012. augusztus 
31-ig tartó idıszakban 0,5-0,5 fıvel növelje a pszichológusi, valamint a gyógypedagógusi létszámát.  
A Kecskeméti Kistérségi Iroda szakmai és pénzügyi szempontból megvizsgálta a létszámigény 
támogatásának meghosszabbítását és megállapította, hogy az a kötelezı feladatellátáshoz továbbra is 
indokolt. 
Ez az összeg 2012. szeptember 01. és 2012. december 31. közötti idıszakban önkormányzatunk 
esetében 16.549.- forint költséget jelent. 
A napirendi ponthoz tartozó elıterjesztést mindenki megkapta, szeretném megkérdezni, hogy 
valakinek van – e ehhez kapcsolódóan kérdése? 
Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk. Aki elfogadja az elıterjesztés szerinti 
határozat – tervezetet jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta: 
 
26/2012. (VII. 25.) ÖH. 
Pszichológusi és gyógypedagógusi  
feladatellátás további mőködtetése  
 

Határozat 
 
1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 31/2011. (VII. 29.) önkormányzati 
határozatával hozzájárult, hogy a nevelési tanácsadó a 2011. szeptember 1-jétıl 2012. augusztus 31-ig 
tartó idıszakban 0,5-0,5 fıvel növelje a pszichológusi, valamint a gyógypedagógusi létszámát. 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete ennek a létszámnak a továbbvitelét 
engedélyezi 2012. szeptember 01. napjától 2012. december 31. napjáig. 
2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy a pszichológus, valamint 
a gyógypedagógus 2012. szeptember 1-jétıl 2012. december 31-ig történı foglalkoztatásához 
szükséges 16.549 Ft-ot Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi 
költségvetésrıl szóló 1/2012. (II. 07.) rendelet 3.1 melléklet támogatás értékő mőködési kiadások és 
mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 4. sorában szereplı összeg terhére 
biztosítja.  
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. július 25. 
 
 
2. Napirendi pont:  
Felsılajos Község Településrendezési Terve módosításához kapcsolódóan, környezeti vizsgálat 
szükségességének meghatározása a 08/40 hrsz-ú telek beépítésre szánt területi kijelöléséhez 
Elıadó: Kun János alpolgármester 
 
Kun János alpolgármester: A településrendezési terv módosítás az épített környezet alakításáról és 
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdése szerinti elızetes egyeztetésén az 
Állami Fıépítész VI-D-002/76-1/2012. számú levelében környezeti vizsgálat szükségességének 
igényét fogalmazta meg. A levél az elıterjesztés melléklete. 
A vonatkozó Kormány rendelet 3. § -a szerint a terv kidolgozásakor a felelıs szerv – jelen esetben az 
önkormányzat képviselı-testülete - állapítja meg, hogy a terv beletartozik-e az 1. § (3) bekezdés 
szerint a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe, tehát nem 
polgármesteri ügyintézésre, hanem képviselı-testületi döntésre van szükség. 
A hivatkozott Korm. rendelet áttekintése alapján megállapítható, hogy a környezeti vizsgálat 
elvégzése az alábbi ok alapján nem indokolt. 
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1.) A módosítás csak a 08/40 hrsz-ú telek déli részére (cca 1,8 ha) terjed ki, a helyszín 
korábban is beépített volt, sertéstelepként mőködött. 

2.) A területen fuvarozással, raktározással kapcsolatos, környezeti hatásvizsgálatra nem 
kötelezett tevékenységre lesz mód. 

3.) A területen hatásvizsgálatra kötelezett környezethasználatot jelentı tevékenység végzésére 
nem lesz mód. 

Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Esetleg Kovács Gábor kollégánk szeretne elmondani 
valamit ezzel kapcsolatban?  
 
Kovács Gábor építésügyi ügyintézı: Köszönöm! Nem szeretnék semmit hozzáfőzni. Az anyag teljes 
körően tartalmaz minden információt. Szilberhorn Erzsébet készítette az anyagot, İ egy remek 
szakember, tehát az İ anyagában szereplı információktól többet, nem tudok elmondani.   
 
Kun János alpolgármester: Köszönöm!  
Amennyiben nincs több kérdés és észrevétel, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk. Aki elfogadja az 
elıterjesztés szerinti határozat – tervezetet jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta: 
 
27/2012. (VII. 25.) ÖH. 
Felsılajos Község Településrendezési Terve módosításához kapcsolódóan, környezeti vizsgálat 
szükségességének meghatározása a 08/40 hrsz-ú telek beépítésre szánt területi kijelöléséhez. 
Határozat 

 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete kinyilvánítja, hogy a 2012. februárban 
elızetes egyeztetésre bocsátott rendezési terv módosításhoz az egyes tervek és programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (3) 
bekezdése és a 3. § alapján a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak, mivel a  
 
- a módosítás csak a település egy – beépítési hagyományokkal rendelkezı – részére terjed ki, 
 
- a módosítás alá vont területen nem végeznek a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés alá tartozó 
tevékenységet, 
 
- a módosítás alá vont területen nem végeznek a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés alá tartozó 
környezet-használatot jelentı tevékenységet. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. július 25. 
 
 
3. napirendi pont:  
I. Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
II. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása  
Elıadó: Kun János alpolgármester 
 
Kun János alpolgármester: A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
2012. március 7. napjára hatósági ellenırzést rendelt el a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézményénél. Végzésében rögzítette és felhívta a figyelmet, hogy 
a hiányosságok megszüntetésérıl, pótlásáról gondoskodjunk. A végzés tartalmaz olyan 
megállapításokat, melyek megszüntetése a fenntartó jóváhagyásához kötött. Ezeket az elıterjesztés 
tartalmazza.  
Ezek átvezetése, illetve a jogszabályi változások aktualizálása miatt szükséges a megállapodást 
módosítani. 
Kérdezem, hogy valakinek van a napirenddel kapcsolatban kérdése, észrevétele? 
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Muhariné Mayer Piroska Aljegyzı Asszonynak adom a szót. 
 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Köszönöm! 
Annyival szeretném kiegészíteni az elhangzottakat, illetve az elıterjesztésben leírtakat, hogy a 
közoktatási feladatokra vonatkozó megállapodásunkban szerepel egy olyan pont, amely szerint a 
szomszédos településekrıl az oktatási intézménybe óvodába, iskolába felvehetı az adott településen 
élı tanuló. Ehhez a jogszabály alapján az önkormányzatokkal határos településekkel nem kell külön 
megállapodást kötni.  
A bölcsıde tekintetében ezt a pontot nem tennénk bele, mivel ott a létszám, így is nagyon magas, és a 
bölcsıdékre vonatkozó jogszabály alapján itt már külön megállapodást kellene kötni a szomszédos 
településekkel, tehát erre a megállapodásra nincs szükség. 
A bölcsıdei feladatellátás tehát csak Lajosmizse és Felsılajos közigazgatási területére vonatkozna. 
Az oktatás tekintetében továbbra is úgy maradna ahogy jelenleg is van. A megállapodás az alapító 
okirattal összhangban van, hiszen a módosítás arra is vonatkozik.  
Ezen felül a módosítással a 2012. január 1. napjától hatályos jogszabályi változások is átvezetésre 
kerültek.  
Ennyit szerettem volna még elmondani a napirendünkkel kapcsolatban. 
Köszönöm! 
 
 
Kun János alpolgármester: Köszönöm! 
Kérdése, véleménye, javaslata van valakinek a napirenddel kapcsolatban?   
Amennyiben nincs, egyenként szavaztatnám a határozat – tervezeteket. 
Kérem, hogy aki egyetért és elfogadja a megállapodás módosításával kapcsolatos határozat – 
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
28/2012. (VII. 25.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó 
társulási megállapodás módosítása 
 

Határozat 
 

1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó társulási 
megállapodást a határozat melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
elfogadja. 

2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
módosított társulási megállapodás aláírására. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2012. július 25. 
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28/2012. (VII. 25.) Határozat melléklete 
 

Intézményfenntartó társulási megállapodás 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának 
Képviselı-testülete között 

közoktatási feladatok ellátására 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (székhelye 6050 Lajosmizse, Városház tér 
1., képviselı Basky András polgármester)- a továbbiakban gesztor önkormányzat és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete (székhelye 6055 Felsılajos, Iskola u. 12., képviselı Juhász 
Gyula  polgármester) - a továbbiakban: társult önkormányzat önkéntes és szabad elhatározásukból, 
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös elınyök és az arányos teherviselés alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 43. §-ában, valamint a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ttv.) 8. §-ában foglalt rendelkezések szerint, az Ötv. 8. §-ának (4) bekezdésében 
meghatározott kötelezı óvodai nevelési, továbbá általános iskolai oktatási és nevelési, valamint az 
önként vállalt kollégiumi, és bölcsıdei ellátással kapcsolatos feladataik megvalósítására, nevelési – 
oktatási intézményeik közös fenntartásában állapodtak meg, illetve közoktatási feladataik ellátására 
társulást hoznak létre az alábbi feltételek szerint: 
 
I.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
 
1/ A társulás neve: Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulása 

 
2/ Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 
3/  

a.) Mőködési területe a közoktatási feladatok tekintetében: A társult települési önkormányzatok 
közigazgatási területe, valamint a társult települési önkormányzatokkal határos önkormányzatok 
közigazgatási területe, az onnan bejáró óvodások és általános iskolai tanulók tekintetében. 

b.) Ellátási területe a bölcsıdei feladatok ellátása tekintetében: Lajosmizse város és Felsılajos 
Község közigazgatási területe 

  
4/ A társulás fenntartó, felügyeleti szerve: Az I./ 6. pontban megnevezett települési önkormányzatok 
képviselı-testületei 

 
5/ A  társulás jogállása:  A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik. 
 
6/ A társulás tagjainak neve, székhelye: 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, 

Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, 

Székhelye: 6055 Felsılajos, Iskola u. 12. 

 
II. A  TÁRSULÁS CÉLJA  
 
A társult települési önkormányzatok képviselı-testületeinek a célja, hogy az Ötv. 8. § (1) és (4) 
bekezdésében a helyi önkormányzatok számára kötelezıen ellátandó feladatként elıírt közoktatási 
közszolgáltatási alapfeladataikat, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.(továbbiakban: Közokt.) 
24-25-26.§-ában meghatározott óvodai nevelést és alapfokú nevelési-oktatási feladatot, valamint a 
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kollégiumi ellátás, továbbá a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 42. §-ban meghatározott bölcsıdei ellátás biztosítását 
közösen, kistérségi keretek között a közoktatási intézményrendszer integrálása útján, magasabb 
színvonalon lássák el, továbbá az önkormányzat terheinek csökkentése a többletnormatívák 
megszerzésével. 
 
A társulás tevékenységi köre, feladata: 
A társult települési önkormányzatok képviselı-testületei az Ötv. 8. § (1) és (4) bekezdése, a Közokt. 3. 
§ (3) bekezdés, a 86. §-ban meghatározott kötelezı közoktatási-köznevelési közfeladatukat, a 24-25-
26. §-ában szabályozott óvodai nevelési, alapfokú nevelési és oktatási feladatukat, az 1-8 évfolyamon 
történı általános iskolai nevelést-oktatást; valamint a kollégiumi ellátást és a Gyvt. 42. §-ban 
szabályozott bölcsıdei ellátást közösen látják el, a közös feladatellátásra nevelési-oktatási intézményt 
közösen tartanak fenn. 
 
III.  A TÁRSULÁS M ŐKÖDÉSE  
 
1. A feladatellátás módja: 
A társult települési önkormányzatok képviselı-testületei a kötelezı közoktatási közfeladataikat: az 
óvodai nevelést, az 1-8 évfolyamokon történı általános iskolai nevelési-oktatási feladataikat; valamint 
a kollégiumi és bölcsıdei ellátást a közoktatási törvény 88.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján 
társulásban való részvétellel, intézményfenntartó társulás (intézményi társulás) keretében teljesítik. 
 
2. A társulás által fenntartott (irányított) intézmények neve és székhelye:  
 

2.1. A társulás céljainak elérése és a tevékenységi kör megvalósítása érdekében a társult 
önkormányzatok vállalják saját közoktatási intézményeik átszervezését – s ennek megfelelıen az 
intézmények Alapító Okiratának módosítását – oly módon, hogy a társulás keretében közös 
igazgatású közoktatási intézményt hoznak létre, melyben  

 

A/ 

- a Fekete István Általános Iskola (székhely: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.), mint 
székhelyintézmény, 

- a Fekete István Általános Iskola Kollégiuma (telephely: 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.), 
mint tagintézmény, 

- a Fekete István Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye (telephely: 6055 Felsılajos, 
Iskola u. 14-16.), mint tagintézmény funkcionál, 

      

      másrészrıl 

       

      B/ 

- a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde (székhely: 6050 Lajosmizse, 
Attila u. 6.), mint székhelyintézmény, 

- a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye 
(telephely: 6055 Felsılajos, Óvoda u. 2.), mint tagintézmény, 

- a  Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézménye 
(telephely: 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.), mint tagintézmény funkcionál;  

      

     továbbá  

- a közös igazgatású közoktatási intézmények székhelye Lajosmizse Város, ahol az 
intézményvezetési teendıket ellátják, 

- a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı, az elıirányzatok feletti 
rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel bíró közös igazgatású közoktatási 
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intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete (a továbbiakban: IGSZ) végzi el. 

 

2.2. A társulás tevékenységi köre a társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a 
2.1. pont szerinti közös igazgatású közoktatási intézmény közös fenntartásával az alábbiakra terjed 
ki: 

 

a) a Fekete István Általános Iskola, mint székhelyintézmény tevékenységi körébe tartozik: 
 

a.1. Lajosmizse Városban  

- általános iskolai nevelés és oktatás 1-8. osztályig, amely magába foglalja a többi 
gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható sajátos neveléső tanuló ellátását, ezen 
belül: 

a. az egyéni képességfejlesztést 
b. a fejlesztı pedagógiai és logopédiai ellátást 
c. tanulási és magatartási zavarral küzdı gyermekek segítése 
d. kislétszámú osztályfoglalkozás, 

- a többi tanulóval együtt nem nevelhetı-oktatható, sajátos nevelési igényő /enyhe értelmi 
fogyatékos/ tanulók gyógypedagógiai oktatása, 

- kollégiumi, externátusi ellátás, 
- a sajátos nevelési igényő gyermekek bentlakásos ellátása és gondozása, 
- iskolai és kollégiumi könyvtári feladatok, 
- nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szállás-szolgáltatás, 
- emelt szintő angol nyelvi oktatás, 
- iskolaotthonos nevelés-oktatás. 
- otthoni ellátás keretében biztosított különleges gondozás 
- pedagógiai szakmai szolgáltatás 
- diáksport. 

 

a.2. Lajosmizse Városban és Felsılajos Községben 

- a közös igazgatású közoktatási intézmény intézményvezetésének ellátása, 
- napköziotthoni  és tanulószobai foglalkozás 
- iskolai intézményi közétkeztetés, kollégiumi intézményi közétkeztetés 
- munkahelyi vendéglátás. 
 

a.3. a Fekete István Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye, mint tagintézmény 

tevékenységi körébe tartozik Felsılajos községben: 

 

- általános iskolai nevelés és oktatás 1-4. osztályig, amely magába foglalja a többi 
gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható sajátos neveléső tanuló ellátását, ezen 
belül: 

a. az egyéni képességfejlesztést, 
b. a fejlesztı pedagógiai és logopédiai ellátást, 
c. tanulási és magatartási zavarral küzdı gyermekek segítése, 
d. kislétszámú osztályfoglalkozás. 

- iskolai könyvtári és közkönyvtári (nyilvános könyvtári) szolgáltatás  
- győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megırzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsátja, 

- tájékoztat az iskolai könyvtári és közkönyvtári (nyilvános) könyvtári 
renddokumentumairól és szolgáltatásairól, 
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- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásának elérését, 

- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információ cserében, 

- győjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelıen alakítja, 

- közhasznú információt nyújt, 

- helyismereti információkat és dokumentumokat győjt, 

- szabadpolcos állománnyal rendelkezik. 

 

b) a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, mint székhelyintézmény 
tevékenységi körébe tartozik  

 

b.1. Lajosmizse Városban és – a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Felsılajosi Tagintézménye által - Felsılajos Községben: 

- 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. Az óvodai nevelés 
kiterjed a többi gyermekkel együtt nevelhetı-oktatható (beilleszkedési, magatartási 
nehézséggel küzdı) sajátos nevelési igényő gyermekek nevelésére, képességfejlesztésére 
is, 

- 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, 
- Munkahelyi vendéglátás. 

 

b.2. Lajosmizse Városban: 

 

- Logopédiai ellátás, 
 

b.3. Lajosmizse városban és Felsılajos Községben a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézménye által: 

- Bölcsıdei ellátás keretében biztosítja a családban nevelkedı 3 éven aluli gyermekek 
napközbeni ellátását, szakszerő gondozását és nevelését.   

3. A társult önkormányzat azzal is megbízza a gesztor önkormányzatot, hogy mindaddig, ameddig az 
III. 2. pontban meghatározott feladatai ellátásához szükséges, a társult önkormányzat 
székhelytelepülésén tagintézményeket mőködtessen és ezek elhelyezésére használja a IV.4. pontban 
meghatározott keretek között hasznosítsa az alábbi  ingatlanokat: 

- 6055 Felsılajos, Iskola u. 14-16. 
- 6055 Felsılajos, Óvoda u.2. 
 

4. A gesztor önkormányzatnak a 3. pontban meghatározott helyszíneken kell megszerveznie azon 
tanulók ellátását, akik lakóhelyüket tekintve megfelelnek a III.2. pontban meghatározott feltételeknek, 
s ellátásukat a társult önkormányzat a kapacitásigény bejelentılapon ezeken a helyszíneken kéri. 
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IV. A  FELADATELLÁTÁS MÓDJA:  
 

A feladatellátást szolgáló vagyon és használatának, hasznosításának feltételei 
1. A Ttv.  8.§ (1)bekezdése és (4) bekezdés b) pontja alapján a közös fenntartással kapcsolatos feladat- 
és hatásköröket gyakorló szerv neve, székhelye:  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.), Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-
testületének egyetértésével. 

 
2. A Fekete István Általános Iskola és a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, 
mint székhelyintézmények, továbbá telephelyei, a Fekete István Általános Iskola Kollégiuma, és a 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdei Tagintézmény mint tagintézmények 
épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Lajosmizse Város Önkormányzatának 
tulajdonában állnak. 
 

3. A Fekete István Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye, valamint a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye, mint tagintézmények épületei, leltár 
szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonát 
képezik. 

 

4. A társult önkormányzat vállalja, hogy a szerzıdés teljesítéséhez 2007. augusztus 31-tıl addig, 
ameddig arra az III. 2. pontban meghatározott feladatok ellátásához a gesztor önkormányzatnak 
szüksége van, ingyenes és kizárólagos használatra, a IV. 4. pontban meghatározott keretek közötti 
hasznosításra átengedi a gesztor önkormányzatnak 
 

4.1.a III. 3. pontban megnevezett, saját tulajdonában lévı ingatlanokat, 

4.2. a III. 2. pontban meghatározott feladatok ellátásához szükséges mindazon ingóságot (tárgyakat, 
eszközöket, berendezéseket), amelyek az e szerzıdés aláírása elıtti napon a III. 2. pontban 
megnevezett intézményekben biztosították az III. 2.2. pontban felsorolt feladatok ellátását.  

5. A III. 2. pontban meghatározott feladathoz kapcsolódó vagyon használatba adása elıtt a 
költségvetési szervek leltározására vonatkozó jogszabályoknak megfelelı, az ingatlanra és az 
ingóságra is kiterjedı teljes körő leltárt kell készíteni, amelyben személyesen közremőködnek a 
társult önkormányzat, a gesztor önkormányzat által kijelölt IGSZ írásban meghatalmazott 
munkatársa, az Intézmények és tagintézményei írásban meghatalmazott képviselıi. A vagyon 
használatra átengedésérıl részletes jegyzıkönyv készül a Felek számára, amelynek része a 
megfelelı leltári dokumentáció. 

 

6. A társult önkormányzat szavatolja, hogy a III.2. pont alapján használatra, hasznosításra 
átengedésre kerülı: 

 

6.1. vagyonnal kapcsolatban harmadik személynek nincs olyan joga, amely a vagyonelemek gesztor 
önkormányzat általi, szerzıdés szerinti célra történı használatát, hasznosítását korlátozná vagy 
kizárná,  

6.2. valamennyi vagyonelem együtt elégséges az általa a III. 2.2. pontokban, a gesztor önkormányzat 
számára meghatározott feladatok ellátásához,  

6.3. valamennyi vagyonelem a használatba adás napján minden szempontból megfelel a közoktatási 
célra való használatra, alkalmazásra vonatkozó jogszabályok elıírásainak, különösen a 
gyermekek, tanulók elhelyezésével, ellátásával kapcsolatos biztonsági, baleset megelızési és 
egészség megóvási, továbbá a vagyonvédelmi követelményeknek, 

6.4. ingatlanokban az átadás-átvétel napján, vannak olyan terek, helyiségek, amelyekben a III.2.2. 
pontban meghatározott feladathoz kapcsolódó ingóságok a jogszabályoknak megfelelıen 
elhelyezhetık, megóvásuk, vagyonvédelmük biztosítható, 
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6.5. A társult önkormányzat vállalja, hogy a szerzıdés hatálya alatt folyamatosan gondoskodik az 
általa használatba átengedett ingatlanok és ingóságok külön szerzıdése alapján történı 
biztosításáról és az esetleg felmerülı biztosítási problémák, tranzakciók kezelésérıl.  

7. A gesztor önkormányzat a használatába átengedett vagyont csak a III. 2.2.  pontokban 
meghatározott szerzıdéses feladatai ellátásához használhatja.  A vagyon hasznosítása keretében 
azonban az ingatlanok egyes részeit harmadik személynek bérbe adhatja, az ingóságokat 
kölcsönözheti.  
A vagyon használata és hasznosítása során eleget kell tenni a következı elveknek, feltételeknek, 
szabályoknak:  

7.1. A gesztor önkormányzat köteles gondoskodni az e szerzıdés alapján a használatába átengedett 
vagyon megırzésérıl, állagmegóvásáról, de kötelezettsége – arra vonatkozó külön megállapodás 
hiányában – nem terjed ki beruházások, az állagmegóvás körét meghaladó felújítások, javítások 
elvégzésére. 

7.2. A gesztor önkormányzat vállalja a vagyon használatával kapcsolatban felmerülı közmődíjak 
megfizetését. 

7.3. A vagyon gesztor önkormányzat általi hasznosítása nem szőkítheti, nem hátráltathatja, különösen 
nem zavarhatja a III. 2.2. pontban meghatározott közoktatási feladatok ellátását. 

7.4. A gesztor önkormányzat gazdasági és egyéb tranzakcióihoz nem használhatja fedezetként a társult 
önkormányzat által a használatába átengedett vagyont és annak egyetlen elemét sem, még akkor 
sem, ha a IV. 9. pontban meghatározott helyzet áll elı. 

7.5. A gesztor önkormányzat nem értékesítheti a használatába átengedett ingatlanokat vagy azok 
részét, továbbá az ingatlanok bárminemő átalakításához, felújításához a társult önkormányzat - 
szerzıdés keretében adott - elızetes hozzájárulása szükséges, 

7.6. A társult önkormányzat elızetes írásbeli hozzájárulása szükséges egyes ingóságok esetleges 
értékesítéséhez, selejtezéséhez, amely dokumentumban a társult önkormányzat rendelkezik a 
tranzakció hasznának, eredményének felhasználásáról, hasznosítási módjáról is. 

8. Tekintettel arra, hogy az e szerzıdésben meghatározott megbízást a gesztor önkormányzat 
Intézményei útján teljesíti, a használatára átengedett vagyonnal kapcsolatban mindazon 
kötelezettséget köteles megkövetelni Intézményeitıl, mindazon jogot köteles biztosítani 
Intézményeinek, amelyek e szerzıdés alapján rá, mint gesztor önkormányzatra vonatkoznak. 

 

9. A gesztor önkormányzatot a társult önkormányzattal szembeni esetleges költség- és díjkövetelése 
biztosítására, a jogos követelések megfizetéséig zálogjog illeti meg a társult önkormányzat azon 
vagyonelemein, amelyek e szerzıdés alapján kerültek a birtokába. 

 

10. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a gesztor önkormányzat 
10.1. valamennyi III. 3. pontban szereplı ingatlan használatáról írásban lemond, gesztor 

önkormányzat I.1. pontban meghatározott megbízása a lemondás napján azonnali hatállyal 
és automatikusan megszőnik, 

10.2. a használatába átengedett vagyonról vagy vagyonelemrıl írásban lemond, azt a IV.7. 
pontban meghatározottak figyelembevételével a társult önkormányzatnak vissza kell 
szolgáltatnia. A visszaszolgáltatás elıtt a IV.5. pontban meghatározott leltározási eljárást le 
kell folytatni.  

B/ 1. A társulásban részt vevı képviselı-testületek mindegyikének minısített többséggel hozott 
döntése szükséges: 
 

- a megállapodás jóváhagyásához, 
- annak módosításához, 
- megszüntetéséhez, 
- a társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, 
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- a megállapodás év közbeni felmondásához. 
 
2. A Közokt. 33. § (9) bek. értelmében- a többcélú közoktatási intézmények vezetését, az 
intézményegységek munkájának összehangolását – az egyes intézményegységek azonos számú 
képviselıibıl álló – igazgatótanács segíti. 
A közös igazgatású közoktatási intézmény igazgatótanácsa feladata: 

• a közös igazgatású közoktatási intézmény vezetésének segítése, 
• az intézményegységek munkája összehangolásának segítése, 

 
Dönt: 

(1) a munkáltatói jog gyakorlóját megilletı jogosítványok közül az intézményegység-vezetıi 
megbízásról és a megbízás visszavonásáról Felsılajos Község Polgármestere elızetes 
véleményének kikérésével. Az egyéb munkáltatói jogokat az intézmények vezetıi 
gyakorolják. 

(2) mindazokról a kérdésekrıl, amelyeket a közös igazgatású közoktatási intézmények szervezeti 
és mőködési szabályzatai a döntési jogkörébe utal. 

 
Véleményezi: 

(1) a közalkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerésével, és 
(2) a fejlesztési, beruházási és felújítási tervek megállapításával kapcsolatos kérdéseket. 

 
Javaslatot tehet: 

(1) az intézmények mőködésével kapcsolatos minden kérdésben. 
 

3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - a társult település képviselı-
testülete 

 
3.1. véleményének kikérésével jogosult dönteni az alábbi kérdésekben: 

 
- az intézmények vezetıinek kinevezése, felmentése, megbízása (az egyéb munkáltatói jogot 
Lajosmizse Város Önkormányzatának polgármestere gyakorolja. A tagintézményekben foglalkoztatott 
közalkalmazottak felett a kinevezési és egyéb munkáltatói jogokat az intézmények vezetıi 
gyakorolják.), 
 
      3.2. elızetes egyetértésével jogosult dönteni az alábbi kérdésekben: 
- az intézmények alapító okiratának módosítása. 
- a társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadása ((az egyéb -költségvetést 
érintı- döntést jogosult önállóan meghozni.) 
 
4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselıtestülete jogosult dönteni az intézmények 
szervezeti és mőködési szabályzatának elfogadása, módosítása tárgyában. 
 
5. A társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a megállapodásban nem szabályozott fenntartói feladatok 
tekintetében Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jogosult eljárni. 
 
6. Lajosmizse Város Önkormányzata köteles a IV. B) 2. pontban foglalt, valamint a társulással 
kapcsolatos döntésekrıl a társult település képviselı-testületét tájékoztatni. 
 
V. A  KÖLTSÉGEK VISELÉSE A  KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOL ATOS EGYEZTETÉSI  
ELJÁRÁS  
 
1. A társult települési önkormányzatok a költségek viselésének arányát a helyi önkormányzatok 

társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8.§ (4) bekezdés e) pontja, 
valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (4) bekezdése alapján a 
következık szerint határozzák meg: 
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1.1. A feladatellátással kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás mértékét a társult települési 
önkormányzatok képviselı-testületei a polgármestereik útján a költségvetési tervezési idıszakában 
egyeztetik.  
 

1.2. A pénzügyi hozzájárulás összegét a társult települési önkormányzatok képviselı-testületei 
költségvetési évenként állapítják meg, vizsgálják felül és indokolt esetben módosítják. 
 

1.3. A társulás mőködésének, az intézmények közös fenntartásának, mőködtetésének fedezeteként 
alapvetıen a mindenkori állami normatívák, egyéb kiegészítı normatívák és Lajosmizse Város 
Önkormányzatának, illetve Felsılajos Község Önkormányzatának finanszírozása szolgálnak. Ezt 
egészíti ki az intézmények, a tevékenységi körébe tartozó saját bevételeikkel (az éves 
költségvetési törvényben meghatározott „óvodai nevelés, iskolai oktatás 1-8. évfolyamokon”, 
„bölcsıdei ellátás” jogcímen járó költségvetési hozzájárulás, egyéb differenciált hozzájárulás, 
„egyéb közoktatási hozzájárulás” címén járó költségvetési hozzájárulás, a közoktatási célú 
normatív hozzájárulásokkal összefüggı kiegészítı támogatások, hozzájárulások, központosított 
elõirányzatok, kötött felhasználású támogatások, pályázati támogatások, a társulásban résztvevı 
települési önkormányzatok hozzájárulása) 

 
1.4. A társult települési önkormányzatok a közös fenntartású intézmény költségvetési tervezetét 

(költségvetési rendelet) elızetesen egyeztetik a polgármestereik útján. 
 

1.5. Az intézmények költségvetését a társult önkormányzat képviselı-testülete saját ülésén 
tárgyalja meg, elfogadásukhoz a társult önkormányzat képviselı-testületének egyetértése 
szükséges. 

 
1.6. A társult települési önkormányzatok képviselı-testületei a feladat-ellátáshoz szükséges 

pénzügyi hozzájárulást éves költségvetési rendeleteikben elıirányzatként biztosítják.  
 

1.7. A pénzügyi hozzájárulást a közoktatás területén –a szeptemberi beíratások létszámára vetítve- 
a társult önkormányzat képviselı-testülete tárgyévben minden hónap 5. napjáig teljesíti 
Lajosmizse Város Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. A bölcsıdei ellátás 
esetében a társult településrıl az ellátást igénybe vevı gyermekek után, a pénzügyi 
hozzájárulást a társult önkormányzat képviselı-testülete tárgyévben az igénybevételt követı 
hónap 5. napjáig teljesíti Lajosmizse Város Önkormányzat költségvetési elszámolási 
számlájára.  

1.8. A rendes mőködés körét meghaladó felhalmozási célú beruházásokkal (fejlesztés, felújítás) 
kapcsolatos feladatokat a szerzıdı önkormányzatok külön megállapodással rendezik. 

 
1.9. Az intézmény költségvetése tagintézményenként is elkülönítve kell, hogy tartalmazza a 

kiadási és bevételi elıirányzatokat. 
 
1.10. 2007. évben társult önkormányzat tervezi és állapítja meg a III.2 pontban megnevezett 

tagintézmények költségvetését úgy, hogy az a költségvetési évben biztosítsa az átadott 
intézmények III.2. pontban meghatározott feladatainak ellátását.  

 
1.11. A 2007. évre társult önkormányzat csökkenti saját költségvetését a 2007. szeptember 

1-december 31-ig terjedı idıszakra tervezett idıarányos költségvetésével, ezzel egyidejőleg a 
gesztor önkormányzat ugyanekkora összeggel megemeli saját költségvetését. A finanszírozás 
minden hónap 5-ig idıarányosan történik. 

 
1.12. Társult önkormányzat szavatolja, hogy V.1.10. pontban hivatkozott költségvetés 

alapján 2007-ben finanszírozható az általa meghatározott megbízási feladatok ellátása, és az 
azokat ellátó tagintézmények a jogszabályoknak és a jelen szerzıdés szabályainak 
megfelelıen mőködtethetık. Ellenkezı esetben vállalja, hogy az adott tagintézmények 
költségvetését az általa meghatározott keretek közötti mőködés biztosítása érdekében a 
szükséges támogatással kiegészíti.  
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1.13. A 2008. és az azt követı évekre a tagintézmények költségvetésének tervezése a 

következı eljárás szerint történik: 
 

1.13.1. Társult önkormányzat a következı évi állami költségvetés elıkészítéséhez szükséges 
adatszolgáltatás (novemberi) és a következı nevelési év, tanév elıkészítésének (júniusi) 
idıpontjaihoz igazodva, (évente legalább kétszer), az elıírt nyolctizenkettedes, 
négytizenkettedes bontásban közli a gesztor önkormányzattal, hogy a I.3. pontban 
meghatározott lakóhelyi (tartózkodási helyi) kritériumnak megfelelı gyermekek, tanulók 
közül, a következı évben, azon belül melyik idıszakban, hány fıt kíván gesztor 
önkormányzattal elláttatni az egyes tagintézményekben. 

1.13.2. A korábbi évek tapasztalata alapján elıre látható, hogy az összes megszerezhetı 
állami támogatás nem fedezi az Intézmények összes mőködési kiadását, Felek 
megállapodnak abban, hogy társult önkormányzat gesztor önkormányzatnak fenntartási 
hozzájárulást (H) fizet, amely a társult önkormányzat székhelytelepülésén mőködı 
tagintézményekben ellátottak után az összes (saját bevétellel csökkentett) mőködési 
kiadás KT1 és a megszerezhetı összes állami költségvetési támogatás TT1 különbözete: 
(H = KT1 - TT1). Összefoglalva: gesztor önkormányzat a kiadási elıirányzatot csökkenti a 
tagintézmények mőködési bevételeire elıirányzott összeggel, a tagintézmények 
jogcímein társulásban való részvétel nélkül is igényelhetı állami normatív 
hozzájárulások és támogatások összegével, és a kizárólag többcélú társulásban 
igényelhetı ösztönzı normatív állami támogatások összegével.  

1.13.3. Gesztor önkormányzat a kapacitásigény bejelentés és a kalkulációs lap, valamint a 
jogszabályok alapján javaslatot tesz a tagintézmények költségvetésére. 

1.14. Gesztor önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a társult önkormányzattól az 
1.13.2. pont. pont alapján kapott fenntartási hozzájárulással a beszámolási idıszakot követıen 
elszámol. A pozitív illetve negatív különbségeket pénzügyileg rendezni kell. A gesztor 
önkormányzat a III.2. pontban meghatározott tagintézményekre vonatkozó részletes adatait a 
beszámoló elfogadását követı 15 napon belül átadja a társult önkormányzatnak. 

 

1.15. A Fekete István Általános Iskola és  a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsıde, mint önállóan mőködı költségvetési szervek, az elıirányzatai felett teljes 
jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, a Fekete István Általános Iskola Felsılajosi 
Intézménye, a Fekete István Általános Iskola Kollégiuma, mint tagintézmények; valamint, a 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézménye, 
valamint a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi 
Tagintézménye, mint tagintézmények - továbbiakban: intézményegységek, tagintézmények - 
költségvetési és zárszámadási adatai Lajosmizse Város Önkormányzata költségvetésének, 
illetve zárszámadásának részét képezi. Az intézményegységek (tagintézmények) tervezett és 
tényleges adatainak megvitatását követıen azok Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének költségvetési, illetve zárszámadási rendeletével kerülnek 
megalkotásra azzal, hogy a társult képviselı-testület költségvetési rendeletében az általuk – a 
V.1.13.2.. pont szerint – biztosítandó elıirányzatot szerepeltetik. Az intézményi 
költségvetések év közbeni módosítása esetén azonos eljárási rend irányadó. Az 
intézményvezetık a mindenkor hatályos, költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 
szabályok szerint kötelesek eljárni. 

 
1.16. Az intézményi társulás mőködése során a IV. 2-5. pontokban megjelölt vagyonkörön 

kívül keletkezett vagyonszaporulat a társult települési önkormányzatok közös tulajdonát 
képezi. 
 A társulás megszőnése esetén a Polgári Törvénykönyv közös tulajdon megszüntetésére 
vonatkozó szabályai szerint járnak el a társult képviselı-testületek, az alábbi elv 
figyelembevételével: az óvodai nevelést és az iskolai oktatást célzó ingatlanok tekintetében a 
vagyonszaporulat az ingatlan tulajdonosát illesse meg. 
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1.17. Kifejezetten adott intézményegység (tagintézmény) vagy intézményegységek 
(tagintézmények) érdekében benyújtott pályázaton nyert támogatás felhasználásának 
kizárólagos joga az adott intézményegység (tagintézmény) székhelye, illetve telephelye 
szerinti önkormányzat képviselı-testületét illeti meg. 

 
1.18. A költségvetési elıirányzatok felhasználására az államháztartás mőködési rendjérıl 

szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. 
(XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó elıírásait kell alkalmazni. 

 
1.19. Az intézményegységek (tagintézmények) felelısek a részükre az önállóan mőködı 

költségvetési szerv (Iskola, Óvoda) költségvetésében rendelkezésre tartott mőködési, 
felhalmozási célú elıirányzatok felhasználásának szükségességéért, az igénybe vett 
szolgáltatás mennyiségéért, mértékéért az elvárható takarékosság betartása mellett. 

 
1.20. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés során az államháztartás mőködési 

rendjérıl szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó elıírásait kell alkalmazni. 

 
1.21. Az IGSZ köteles a könyvelési-, nyilvántartási rendszerét oly módon kialakítani, hogy 

az adatszolgáltatási, elszámolási, beszámolási kötelezettségének önállóan mőködı 
költségvetési szerv intézményenként is és intézményegységenként (tagintézményenként) is 
eleget tudjon tenni kiemelt elıirányzatonként és azon belül részelıirányzatonkénti bontásban.  

 
1.22. A társulás kapcsán létrehozott új, önállóan mőködı költségvetési szerv költségvetési 

szervek (Iskola, Óvoda) önálló bankszámlával rendelkeznek. Pénzforgalmuk és pénzellátásuk 
az IGSZ költségvetési elszámolási számlájáról bonyolódik. 

 
1.23. Az intézményegységek (tagintézmények) pénzellátása ellátmány útján történik.  

 
1.24. Az IGSZ vezetıje köteles a gazdálkodás folyamatára tekintettel – sajátosságainak 

figyelembe vételével – kialakítani, mőködtetni és fejleszteni a FEUVE rendszert, elkészíteni a 
költségvetési szerv ellenırzési nyomvonalát, és köteles a kockázati tényezık figyelembe 
vételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert mőködtetni.  

 

VI. ELSZÁMOLÁSI, BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG, ELLEN İRZÉS 
 
1./ A társulás megszőnése esetén a mőködési kiadásokra folyósított finanszírozásról (az 

államháztartási információs rendszernek megfelelı részletességgel) kell elszámolni a társulás 
tagjai felé.                   
Az esetlegesen szabad pénzmaradványon a társulás tagjai a normatív támogatás elszámolását 
követıen az óvodás illetve a tanuló létszám arányában osztoznak. Az elszámolást a társulás 
megszőnését követı 60 napon belül kell végrehajtani. 

 
2./ A társult települések a költségvetési támogatás, a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról minden 

költségvetési év végével –a zárszámadás keretében- elszámol. 
 
3./ Az év végi beszámolót a tárgyévet követı évben legkésıbb a zárszámadás határnapjáig 

Lajosmizse Város Polgármestere benyújtja a társult önkormányzat képviselı-testületének, illetve a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásnak. 

 
4./ A gesztor önkormányzat polgármestere évente egyszer - legkésıbb a zárszámadás elfogadásával 

egyidejőleg - beszámol a képviselı-testületeknek az intézményi társulás tevékenységérıl, 
pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról. 
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5./ A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás évente a közoktatási közszolgáltatási feladatok 
ellátásáról, valamint az intézményi társulás tevékenységérıl, céljának megvalósulásáról, 
gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetérıl beszámolót kérhet. 

 
6./ A társulás szakmai, jogi, pénzügyi és gazdasági ellenırzését a társulás tagjai Lajosmizse Város 

Polgármesteri Hivatala, valamint - szükség esetén - az általuk felkért szakértık közremőködésével 
végzik. 

 
VII. CSATLAKOZÁS A  TÁRSULÁSHOZ  
 
1./ A társult települési önkormányzatok képviselı-testületei át nem ruházható hatáskörükben eljárva 

minısített többséggel hozott határozatban mondhatják ki a társulásban való részvételt, a 
társuláshoz csatlakozást.  

 
2./ A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselı-testülete társulási 

nyilatkozatot tartalmazó határozatát a társulást alkotó települési önkormányzat képviselı-
testületeinek, valamint a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásának meg kell küldeni.  
A határozatban ki kell mondani, hogy a csatlakozni kívánó a megállapodásban foglaltakat magára 
nézve kötelezınek ismeri el és vállalja az évenként megállapított és felülvizsgált költségek 
viselését és a pénzügyi hozzájárulás teljesítését.    

 
3./ A csatlakozásról szóló döntést legalább három hónappal korábban kell közölni a társulást alkotó 

települési önkormányzatok képviselı-testületeivel, valamint a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulással. 

 
4./ A csatlakozással kapcsolatos kérdésekrıl a társulást alkotó önkormányzatok, a nyilatkozat 

megérkezésétıl számított 30 napon belül, minısített többséggel döntenek. 
 
VIII. A TÁRSULÁS MEGSZ ŐNÉSE 
 
A társulás, a tagsági viszony megszőnése: 
 
1./ Jelen társulás megszőnik: 

- a társulásban résztvevı képviselı-testületek közös megegyezésével történı megszüntetéssel 
- a bíróság jogerıs döntése alapján 

 
Felmondás: 
- A társulási megállapodást a társulás tagja a naptári év utolsó napjával - a felmondásról legalább 3 

hónappal korábban meghozott képviselı-testületi határozat közlésével -mondhatja fel. A 
felmondásról szóló határozatot közölni kell a társulás tagjaival, valamint a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulással.  

- Évközben történı felmondás joga kizárólag a többi társult képviselı-testület minısített többséggel 
hozott, a felmondáshoz való hozzájárulást tartalmazó döntése esetén válik érvényessé, a 
közoktatási törvény 102. §. (9) bekezdésére figyelemmel. 

Kizárás:  
A társulás tagjainak több mint a fele minısített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó 
napjával lényeges okból kizárhatja azt a települési önkormányzat képviselı-testületét, amely a 
társulási megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra sem tesz eleget a megadott 
határidıre. 

 
Lényeges oknak minısül különösen: 
- ha a képviselı-testület a pénzügyi hozzájárulást nem teljesíti. 
- ha a társulás mőködéséhez szükséges elızetes egyeztetési, valamint döntési kötelezettségének nem 
tesz eleget. 

 
A társulás tagjai a kilépéskor és a társulás megszőnésekor kötelesek egymással elszámolni. 



 
 

17 
 

 
IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK  
 
1./ A társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetésérıl, vagy felmondásáról a 

kezdeményezés megküldésétıl számítva legkésıbb 60 napon belül döntenek. 
 
2./ Jelen társulási megállapodás akkor lép hatályba, amikor azt az összes I./ 6. pontban megjelölt 

önkormányzat aláírta. A megállapodás határozatlan idıre jön létre.  
 
3./ A társulás tagjai kijelentik, hogy a megállapodásban foglaltakat önkéntes és szabad 

elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös elınyök alapján rögzítették. 
 
4./ A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól 
és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 
5./ A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredı, ill. a társulás 

mőködése, intézmények fenntartása során esetlegesen felmerülı vitás kérdéseket elsıdlegesen 
egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusra törekedve kívánják rendezni. 

 
6./ A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az elızetes egyeztetés nem vezetett 

eredményre, megegyezésre. A jogvita eldöntésére a Kecskeméti Városi Bíróság illetékességét 
kötik ki. 

 
7./ A társulási megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és értelmezését követıen a 

társulást alkotó települési önkormányzatok képviselı-testületei nevében a társult települések 
polgármesterei, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, saját kezőleg írják alá.  

 
8./ A megállapodás mellékletét képezi a jóváhagyó döntéseket tartalmazó, hitelesített határozat 

kivonata. 
 
 
9./ A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 2012. július 27. napján lép hatályba. 

A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a 2011. október 26. napján Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó társulási 
megállapodás. 

 

Kelt: Lajosmizse, 2012. július ……. 

 

 

 

 Lajosmizse Város Önkormányzata                                Felsılajos Község Önkormányzata 

                        részérıl:                                                                             részérıl: 

 

                           Basky András                                                                Juhász Gyula                                                      

                    polgármester                                                                 polgármester 
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Kun János alpolgármester: Köszönöm! 
Amennyiben az alapító okirat módosítására vonatkozó határozat - tervezettel kapcsolatban sincs 
kérdés szavaztatnám a határozat – tervezetet. 
Kérem, hogy aki elfogadja az alapító okirat módosításával kapcsolatos határozat – tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
29/2012. (VII. 25.) ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsıde Alapító Okirata 

 
Határozat 

 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának a határozat melléklete szerinti tartalmával elızetesen egyetért. 
  
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. július 25. 
 
 

29/2012. (VII.25.) Határozat melléklete 
 

Alapító Okirat  

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7.§-a, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.§-a,  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése, 86. § (1) és 88. § (4) bekezdése, 
valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 31. törvény 93.§ (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 és (4) bekezdése) 
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5. Alapításáról rendelkezı jogszabály megjelölése: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 9. § (4) bekezdése. 

 

6. A felvehetı maximális gyermeklétszám: 390 fı   

Ebbıl: 

a.) óvodai férıhely összesen:  366 fı 

- 6050 Lajosmizse, Attila u. 6.:  200 fı 

- 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.:    66 fı  

- 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 26.:   50 fı 

- 6055 Felsılajos, Óvoda u. 2.:    50 fı 

b.) bölcsıdei férıhely összesen     

   (6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.):  24 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 gyermekek óvodai integrált nevelése. Ezen belül: 
a.) a megismerı funkciók, vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességgel 

küzdı gyermekek: 
- beszédészlelési és beszédmegértési folyamatok elmaradása,  
- kifejezı beszédzavara, 
- tanulási zavar veszélyeztetettség, 
- kevert specifikus fejlıdési zavar. 

b.) megismerı funkciók, vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével küzdı 
gyermekek. 

- 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. 
- 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. §-a alapján.  

 

7.  

a.) Államháztartási szakágazati besorolás: 

     851020  Óvodai nevelés 

 

b.). Alaptevékenysége (szakfeladatrend szerinti besorolás): 
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 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 

 856012 Korai fejlesztés gondozás – motoros funkciók speciális fejlıdési rendellenessége 

 889101 Bölcsıdei ellátás 

 562917 Munkahelyi étkeztetés 

 562920 Egyéb vendéglátás 

 

8.  
a.) Mőködési területe a közoktatási feladatok tekintetében: A társult települési önkormányzatok 

közigazgatási területe, valamint a társult települési önkormányzatokkal határos 
önkormányzatok közigazgatási területe, az onnan bejáró óvodások és általános iskolai tanulók 
tekintetében. 

b.) Ellátási területe a bölcsıdei feladatok ellátása tekintetében: Lajosmizse város és Felsılajos 
Község közigazgatási területe 

 

 9. Alapítói jogokkal felruházott szerv: 

 Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

 Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

 

10. Fenntartója: Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó Társulása 

  Címe: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 

 

12. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan mőködı költségvetési szerv. 

 

13. Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 

 

14. Vezetıjének kinevezési rendje: 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján, Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetes véleményének kikérésével – a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelı óvodavezetıt nevez ki. A kinevezés legalább 5 
év, legfeljebb 10 év határozott idıre szól. 

 

15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 - Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetıen közalkalmazott, melyekre nézve a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 

 - Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony tekintetében a Polgári Törvénykönyvrıl 
szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 
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16. A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:  

 

Lajosmizse: (Óvoda székhely, telephelyei)    Ft 

Épület, építmény 114.051.468 
Vagyoni értékő jogok: 200.000 
Gép, berendezés, felszerelés:  
    - számítástechnikai eszköz:    2.746.701 
    - egyéb gép:      5.959.494 
    - mővészeti alkotás: - 
Összesen:: 122.957.663  

 

 

Lajosmizse: (Óvoda Bölcsıdei Tagintézménye)   Ft 

Épület, építmény 91.669.531 
Vagyoni értékő jogok: - 
Gép, berendezés, felszerelés:    - 
    - számítástechnikai eszköz:    456.250 
    - egyéb gép:      4.325.994 
    - mővészeti alkotás: - 
Összesen:: 96.451.775  

 

 

Felsılajos:        Ft 

Épület, építmény: 16.570.500 
Vagyoni értékő jogok: - 
 Gép, berendezés, felszerelés: - 
    - számítástechnikai eszköz:      253.080 
    - egyéb gép:      436.740 
    - mővészeti alkotás: - 
Összesen 17.260.320 

 

/ 2011.  június 7-i állapot - 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 
és telephelyei, 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. 
 

17. Vállalkozási tevékenysége:  

A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott 
mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
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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%. 

 

18. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2012. július 27. napján lép hatályba. 
A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde Alapító Okiratáról szóló 116/2011.(VIII. 25.) ÖH  

 
 
 
4. napirendi pont:  
Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére visszatérítendı támogatás nyújtása 
Elıadó: Kun János alpolgármester 
 
Kun János alpolgármester: Felsılajos Község Önkormányzata a Homokhátság Fejlıdéséért 
Vidékfejlesztési Egyesület tagjaként vesz részt az Európai Unió által biztosított LEADER források 
térségi felhasználásában. Az Egyesület 2012. május 1-óta a helyi akciócsoport (HACS) jogcím 
birtokosaként részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia éves felülvizsgálatában és annak idıszakos 
értékelésében, tájékoztatja a helyi szereplıket a pályázati lehetıségekrıl, projekteket generál, illetve 
az UMVP III. tengelye és a LEADER pályázatok esetében hatósági ellenırzési szerepkört is betölt. 
Ezen pályázatok keretén belül az Egyesület számára jelenleg összesen több mint 1 milliárd 
forintfejlesztési forrás áll még rendelkezésre, melyet a térségi támogatást igénylık számára megítélhet 
a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által átruházott hatáskörében. 
Civil szervezet csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti 
az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és mőködésének fenntartását. A civil 
szervezetek gazdálkodása, az adománygyőjtés és a közhasznúság egyes kérdéseirıl szóló 350/2011. 
(XII. 30.) Korm. rendelet 2012. július 04-tıl hatályos 4. § (4) bekezdése szerint civil szervezetnek 
hitel, visszatérítendı támogatás csak úgy nyújtható, ha a visszatérítési kötelezettség nem haladja meg a 
civil szervezetrendelkezésre álló vagyonát.  
E rendelkezés alkalmazásában figyelembe kell venni a követelések és tartozások egyenlegét, valamint 
a támogatási döntésben meghatározott költségvetési támogatás értékét.  
Szeretne valaki bármit hozzáfőzni? 
Muhariné Mayer Piroska Aljegyzı Asszony kér szót. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Köszönöm! 
Annyit szeretnék elmondani a LEADER-el kapcsolatban, hogy az eszköz beszerzésre vonatkozó 
pályázatunkat is általuk nyertük meg, tehát e tekintetben kellene átgondolni az elıterjesztést. 
Véleményem szerint nekünk is fontos, hogy a HACS zökkenımentesen mőködhessen, hiszen mi is 
várjuk a pályázatunk kapcsán az elnyert összeget, és a mőködıképesség az említett összegek lehívása 
tekintetében is szükséges. 
Amikor ez a helyzet kialakult, Tiszakécske azonnal segítséget nyújtott, és 12 millió forint összeget 
adott át, annak érdekében, hogy a mőködésképtelenség ne álljon elı. Kb. 2,5 millió forint az az ısszeg, 
melyre havonta szükségük lenne. A településeket tekintve 16 társult település érintett.  
Ha ebben nem nyújtunk segítséget kérdésessé válik az elnyert támogatás lehívása is. Az általunk 
átadott pénzösszeg majd visszautalásra kerül a pályázati eljárások lezárta után.  
Azt javaslom, hogy ezek tudatában hozzák meg a döntésüket. 
Köszönöm! 
 
Kun János alpolgármester: Köszönöm! 
Annyit még én is szeretnék elmondani, hogy a kért összegeket lakosságszám arányosan osztották le. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Még egy gondolatot hozzáfőznék. Elıször kölcsönszerzıdés 
kötésérıl esett szó, ám nem ez volt a legmegfelelıbb megoldás. Egyeztetéseket folytattunk Kutasi 
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Ferenccel, aki a HACS vezetıje, illetve a Kormányhivatallal is, és azt a megoldást választottuk, hogy 
visszatérítendı támogatás formájában kerülne az összeg átadásra az önkormányzat részérıl.  
Gyakorlatilag a visszatérítés idıpontja 2013. december 31-e után, a lezárást követıen, hat hónapon 
belül történne majd meg. Erre van jogosultságunk, és ez az a megoldás, amely minden érintettnek a 
legmegfelelıbb megoldás. 
Köszönöm! 
 
Kun János alpolgármester: Köszönöm! Úgy gondolom, hogy mindenki számára érthetı, ez a 
megoldás. 
Köszönöm! 
Esetleg van valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban?   
Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk. Aki elfogadja az elıterjesztés szerinti 
határozat – tervezetet jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
30/2012. (VII. 25.) ÖH. 
Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési  
Egyesület részére visszatérítendı támogatás nyújtása  
 
 

Határozat 
 
1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a LEADER HACS jogcím birtokos 

Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére (képviselı: Kutasi Ferenc elnök) 
külön megállapodás alapján mőködési kiadásainak elıfinanszírozása céljából 178.200.- Ft, azaz: 
Egyszázhetvennyolcezer-kettıszáz forint összegő visszatérítendı támogatást biztosít. 

2.) Kifizetés ütemezése: egy összegben 2012. szeptember 15. napig. 
3.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás elkészítésére és aláírására. 
4.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 178.200.-Ft összegő visszatérítendı 

támogatást a 2012. évi költségvetésrıl szóló 1/2012. ( II.07.) rendelet 3.§ (2) bekezdés b) pontja, 
bc) alpontjában foglalt általános tartalék terhére biztosítja. 

 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2012. július 25. 
 
Kun János alpolgármester: Mivel több napirendi pont nincs, ezért a Rendkívüli Képviselı-testületi 
ülést 13.20 órakor bezárom.  
 
 

kmf. 
 
 

Juhász Gyula polgármester     Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
távollétében:       távollétében: 
 

 
 

 
  Kun János sk.                  Muhariné Mayer Piroska sk. 
alpolgármester                     aljegyzı  


