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Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

34/2013. (V. 31.) ÖH.

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabálya
módosításának elfogadása

35/2013. (V. 31.) ÖH.

Zárt ülés döntése

36/2013. (V. 31.) ÖH.

Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói
Társulás megszüntetése

37/2013. (V. 31.) ÖH.

Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és
Szociális Intézményfenntartó Társulás megszüntetése

38/2013. (V. 31.) ÖH.

Lajosmizsei Feladatellátó Társulás társulási
megállapodásának elfogadása
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Jegyzıkönyv

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 31-én 10.00 órakor a
Faluházban megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István, Makainé Antal
Anikó, Czigány Lajos képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 5 fı.
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Balogh László
Muhariné Mayer Piroska
Dömötör Klára Edit
Rostásné Rapcsák Renáta
Tengölics Judit

jegyzı
aljegyzı
pénzügyi irodavezetı
intézményi referens
IGSZ képviselıje

Jegyzıkönyvvezetı:

Terenyi Helga

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli ülésünkön
megjelent. Megállapítom, hogy valamennyi képviselı jelen van, így az ülés 5 fıvel határozatképes.
Két napirendi pontunk van a meghívó szerint, egyet javasolok pluszba felvenni, mégpedig zárt ülés
keretein belül, ez pedig „Szomszédi fellebbezési jogról való lemondás”. Kérdezem, hogy van-e
valakinek ezzel kapcsolatosan más javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a napirendi
pontokkal, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi napirendi pontot fogadta el:
Napirend

Elıterjesztı

1.

A Lajosmizsei Feladatellátó Társulás létrehozása

2.

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabálya módosításának Juhász Gyula
elfogadása
polgármester

Juhász Gyula
polgármester

Zárt ülés
1.

Szomszédi fellebbezési jogról való lemondás

Juhász Gyula
polgármester

1. napirendi pont:
A Lajosmizsei Feladatellátó Társulás létrehozása
Juhász Gyula polgármester: A legutóbbi testületi ülésünkön döntöttünk arról, hogy milyen formában
szeretnénk tovább mőködtetni a társulást. Arra kérek mindenkit, hogy amennyiben a megállapodásban
talál olyat, ami megbeszélést igényel, akkor ezt tegyük most meg, hiszen 31-tıl a társulásnak ebben a
formában kell mőködnie.
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: A IV. fejezet 3. pontjában van egy módosítás, mely úgy szól,
hogy a „tanácsban a polgármesterek és alpolgármesterek”, de amennyiben a társulási tanács tagjaiban
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változás következik be, akkor nyilván ezt a részt módosítani kell. Aminek viszont nagyobb jelentısége
van, hogy amennyiben a tanács tagjainak száma bıvülni fog, akkor megfontolandó, hogy csak akkor
szabad-e határozatképesnek tekinteni, ha minden tag jelen van. Hiszen jogszabály alapján is akkor
határozatképes a tanács, ha a megválasztott tagok több mint fele jelen van. Ezt én célszerőnek látom
módosítani, viszont az egyhangú szavazást továbbra is megtartanám.
Juhász Gyula polgármester: Még akkor is ha 5 tagú vagy még több?
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Igen. Hiszen ebben az esetben mindkét település érdekei
érvényesülni tudnak.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata
ezzel kapcsolatosan?
Tengölics Judit IGSZ képviselıje: A VII. fejezet 7. pontjánál pontosítani kellene, hogy a
költségvetési év december 31 napjával számol el, nem december 31-ig. Itt a ragot kellene javítani. A
másik, hogy a beszámolót nem a polgármester készíti el, hanem gondoskodik az elkészítésérıl. Ezek
apróbb pontosítások, ettıl nagyobb jelentıségő a 9. b) pontban, mely úgy módosulna, hogy nem csak a
Felsılajos által csökkentett térítési díjat kell megtéríteni a Társulásnak, hanem Lajosmizsérıl is.
Miután önálló jogi személyiségő lesz, mind a két felet ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik
meg. Ennyi pontosítás lenne benne.
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı: A MÁK tegnap negyed 3-kor küldött egy értesítést, és
azt javasolják, hogy a köznevelési intézmények esetében, jelen esetben az óvodánál elıbbre valónak
tartanák a szerzıdéskötést. Tehát nem kellene társulásba bevinni, csak annyit kell tenni, hogy az
alapító okirat módosítását kell eszközölni. A kiegészítı normatívát így is megkapnánk. Megvan, hogy
milyen pontokra kell figyelni, én úgy gondolom, hogy ezt is figyelembe kell venni, hogy ezek után is
be akarják-e vinni társulásba az óvodát a Felsılajosi Önkormányzat. Én elhoztam azt a levelet, ha
gondolod Gyula olvasd el.
Juhász Gyula polgármester: Nagyon szívesen elolvasom a levelet, de nekünk ebben ma döntenünk
kell.
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı: Igen, nagyon jól tudta a kormány, hogy késın küldte ki,
de azért kiküldték.
Juhász Gyula polgármester: Én azt gondolom, hogy jól mőködött a társulás eddig is, nem hiszen,
hogy ezután is gond lenne. Amennyiben önállóan szeretné ellátni Felsılajos ezt a feladatot, nem lenne
könnyő helyzetben.
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı: Nem önállóan látná el, csak nem társulásban kellene,
hanem csak egy olyan szerzıdést kellene kötni, és semmi sem változna, csak éppen a pénzügyi
huzavona maradna el. Tehát Lajosmizse maradna, aki úgymond vezényli az egészet, csak az alatta
lévı adminisztrációs munka csökkenne.
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens: Csak éppen a pályázatok vonatkozásában nincsen
meg a hozzájárulás, hogy ilyen formában mőködtessük.
Juhász Gyula polgármester: Én azt gondolom, hogy ebben most nem fogunk tudni dönteni, így
bemegyünk a Lajosmizsei testületi ülésre is, és utána hozzuk meg döntésünket.
Felfüggesztem a napirend tárgyalását, a Lajosmizsei döntéshozatal idejére, és a 2-es napirendi ponttal
folytatjuk az ülést.
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2. napirendi pont
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabálya módosításának elfogadása
Juhász Gyula polgármester: Az alapszabály elfogadása óta néhány változtatást eszközöltek az
alapszabályban, amely miatt a módosított alapszabály elfogadása vált szükségessé. Az anyagban
részletesen benne van, hogy mik ezek. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben
nincs, kérem, aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a
Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot
hozta:

34/2013. (V. 31.) ÖH.
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési
Egyesület Alapszabálya módosításának elfogadása

Határozat

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Aranyhomok Kistérségfejlesztési
Egyesület alapszabálya módosítását elfogadja.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2013. május 31.

Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen, ülésünket zárt üléssel folytatjuk.

Zárt ülés

Juhász Gyula polgármester: Megnyitom a nyílt ülést, és kérem a képviselıket, menjünk be
Lajosmizsére a napirend további tárgyalására, mert Lajosmizse most tárgyalja a napirendet, így ezt
végighallgatnánk. Erre az idıre a Képviselı-testületi ülésre szünetet rendelek el.

Szünet

Juhász Gyula polgármester: A szünet után visszatérünk az 1 napirend tárgyalásához. A szünet alatt
részt vettünk a napirend Lajosmizsei tárgyalásán, és valamennyien végig hallgattuk azokat a módosító
javaslatokat, melyek az elıterjesztés III. határozat-tervezetéhez elhangzottak. Van-e az
elıterjesztéshez kérdés, vélemény, javaslat? Nincs.
Elıször az I. határozat-tervezetet szavaztatom, mely a közoktatási intézményfenntartói társulás
megszüntetését mondja ki. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi határozatot hozta:
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36/2013. (V. 31.) ÖH.
Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás megszüntetése

Határozat
(1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizse és
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulást 2013. június 30. napjával jogutódlással
megszünteti.
(2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Basky András
polgármestert, mint a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a hatályos közoktatási
intézményfenntartói társulás VI.1. pontjában foglaltaknak megfelelıen készítse el a pénzügyi
elszámolást.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2013. május 31. és 2013. augusztus 30.

Juhász Gyula polgármester: Most az elıterjesztés II. határozat-tervezetet szavaztatom, mely a
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás megszüntetését mondja ki.
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki
elfogadja a határozat tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

37/2013. (V. 31.) ÖH.
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás
megszüntetése

Határozat
(1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizse és
Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulást 2013.
június 30. napjával jogutódlással megszünteti.
(2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Basky András
polgármestert, mint a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a hatályos Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartói társulás 5. pontjában foglaltaknak
megfelelıen készítse el a pénzügyi elszámolást.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2013. május 31. és 2013. augusztus 30.

Juhász Gyula polgármester: Most pedig az elıterjesztés III. határozat-tervezetet szavaztatom, mely a
Lajosmizsei Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának elfogadása. Emlékeztetıül elmondom
az elhangzott módosításokat:

5

a)
A Társulás teljes neve: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és
Szociális Közszolgáltató Társulás
b)
Rövidített neve: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
c)
A Társulási megállapodás I.3. pontjában Felsılajos Község Önkormányzatát képviseli:
Juhász Gyula polgármester és a Képviselı-testület tagjai, azaz 5 fı, ezen módosítást a
Társulási megállapodás minden érintett pontján át kell vezetni.
d)
A Társulási megállapodás IV.3. pontja helyébe a következı 3. pont lép:
„ A Tanácsban a Tanács tagjai egyenlı szavazati joggal rendelkeznek, szavazni személyesen
vagy írásban lehet. Minden tagnak 1 szavazata van. A Tanács határozatképességére és
határozat-hozatalára az Mötv. 94. §-a az irányadó.
Minısített többséggel kell dönteni az alábbi esetekben:
a.) a Társulás költségvetésének elfogadásakor,
b.) a Társulás zárszámadásának elfogadásakor,
c.) A Társulás által fenntartott Intézmények Intézményvezetıi feletti munkáltatói jogkör
gyakorlása során.
A Társulási Tanács mőködésére egyebekben a Képviselı-testületre vonatkozó szabályokat
kell megfelelıen alkalmazni. A Tanács ülésén tanácskozási joggal vehet részt a társult
önkormányzatok jegyzıje, és meghívást kapnak a tagok helyi önkormányzati képviselıi és a
társulás által fenntartott intézmények vezetıi.”
e) a Társulási megállapodás IV.8.a) pontja helyébe a következı a) pont lép: „ A költségvetési
szerv szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyása / szabályzatához egyetértés adása,
egyéb szabályzatainak és szakmai programjának jóváhagyása.”
f) a Társulási megállapodás VII. fejezet 5. e pontja az alábbi e) pontra módosul:
„ A Társult Önkormányzatok hozzájárulásának megoszlását minden évben a Társulási Tanács
költségvetési határozata tartalmazza. A hozzájárulást havonta elıre, a tárgyhónap 05. napjáig
kell megfizetni a Társulás költségvetési elszámolási számlájára való átutalással.
A költségvetés elfogadásáig az elızı évben megállapított utolsó tagi hozzájárulás összegének
megfelelı összeg kerül megfizetésre. A tárgyévi és a már megfizetett összeg közötti
különbözetet, a márciusi hozzájárulás összegének megfizetésekor kell rendezni.”
g) a Társulási megállapodás VII. fejezet 7. pontjában a „december 31. napig” szövegrész
helyébe a „december 31-i fordulónappal” szövegrész kerül.
h) a Társulási megállapodás VII. fejezet 7. pontjában a második mondat helyébe az alábbi
mondat lép: „Az év végi beszámoló elıkészítésérıl a tárgyévet követı évben legkésıbb a
zárszámadás határnapjáig Lajosmizse Város Önkormányzatának polgármestere gondoskodik
és azt a Tanács elé terjeszti.”
i) a Társulási megállapodás VII. fejezet 9. b) pontjában a „Felsılajos településen” szövegrész
helyébe a „A Tagok” szövegrész kerül, valamint kikerül a „Felsılajos Község
Önkormányzata” szövegrész.
j) a Társulási megállapodás 3. mellékletében a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületi ülésén elfogadott módosító javaslatok, mely az Intézmény (EGYSZI) Alapító
Okiratában meghatározott feladatokhoz hangzott el, átvezetése megtörténik.
A határozat-tervezet 2. pontjában arra módosulna, hogy az önkormányzat a Társulási Tanácsba a
polgármestert és az önkormányzat képviselıit delegálja.
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki
elfogadja a határozat tervezetet, az általam elmondott módosításokkal együtt, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi határozatot hozta:
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38/2013. (V. 31.) ÖH.
Lajosmizsei Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának elfogadása

Határozat
(1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizsei
Feladatellátó Társulás - mint a Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói
Társulás és a Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális
Intézményfenntartó Társulás jogutódja - társulási megállapodását az elıterjesztés 1.
mellékletében foglaltak szerint az alábbi módosításokkal elfogadja:
a)
A Társulás teljes neve: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és
Szociális Közszolgáltató Társulás
b)
Rövidített neve: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
c)
A Társulási megállapodás I.3. pontjában Felsılajos Község Önkormányzatát képviseli:
Juhász Gyula polgármester és a Képviselı-testület tagjai, azaz 5 fı, ezen módosítást a
Társulási megállapodás minden érintett pontján át kell vezetni.
d)
A Társulási megállapodás IV.3. pontja helyébe a következı 3. pont lép:
„ A Tanácsban a Tanács tagjai egyenlı szavazati joggal rendelkeznek, szavazni személyesen
vagy írásban lehet. Minden tagnak 1 szavazata van. A Tanács határozatképességére és
határozat-hozatalára az Mötv. 94. §-a az irányadó.
Minısített többséggel kell dönteni az alábbi esetekben:
a.) a Társulás költségvetésének elfogadásakor,
b.) a Társulás zárszámadásának elfogadásakor,
c.) A Társulás által fenntartott Intézmények Intézményvezetıi feletti munkáltatói jogkör
gyakorlása során.
A Társulási Tanács mőködésére egyebekben a Képviselı-testületre vonatkozó szabályokat
kell megfelelıen alkalmazni. A Tanács ülésén tanácskozási joggal vehet részt a társult
önkormányzatok jegyzıje, és meghívást kapnak a tagok helyi önkormányzati képviselıi és a
társulás által fenntartott intézmények vezetıi.”
e) a Társulási megállapodás IV.8.a) pontja helyébe a következı a) pont lép: „ A költségvetési
szerv szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyása / szabályzatához egyetértés adása,
egyéb szabályzatainak és szakmai programjának jóváhagyása.”
f) a Társulási megállapodás VII. fejezet 5. e pontja az alábbi e) pontra módosul:
„ A Társult Önkormányzatok hozzájárulásának megoszlását minden évben a Társulási Tanács
költségvetési határozata tartalmazza. A hozzájárulást havonta elıre, a tárgyhónap 05. napjáig
kell megfizetni a Társulás költségvetési elszámolási számlájára való átutalással.
A költségvetés elfogadásáig az elızı évben megállapított utolsó tagi hozzájárulás összegének
megfelelı összeg kerül megfizetésre. A tárgyévi és a már megfizetett összeg közötti
különbözetet, a márciusi hozzájárulás összegének megfizetésekor kell rendezni.”
g) a Társulási megállapodás VII. fejezet 7. pontjában a „december 31. napig” szövegrész
helyébe a „december 31-i fordulónappal” szövegrész kerül.
h) a Társulási megállapodás VII. fejezet 7. pontjában a második mondat helyébe az alábbi
mondat lép: „Az év végi beszámoló elıkészítésérıl a tárgyévet követı évben legkésıbb a
zárszámadás határnapjáig Lajosmizse Város Önkormányzatának polgármestere gondoskodik
és azt a Tanács elé terjeszti.”
i) a Társulási megállapodás VII. fejezet 9. b) pontjában a „Felsılajos településen” szövegrész
helyébe a „A Tagok” szövegrész kerül, valamint kikerül a „Felsılajos Község
Önkormányzata” szövegrész.
j) a Társulási megállapodás 3. mellékletében a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületi ülésén elfogadott módosító javaslatok, mely az Intézmény (EGYSZI) Alapító
Okiratában meghatározott feladatokhoz hangzott el, átvezetése megtörténik.
(2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Társulási
Tanácsba a polgármestert és az önkormányzat képviselıit delegálja.
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(3) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Juhász Gyula
polgármestert a társulási megállapodás aláírására, valamint a Társulás létrejöttéhez kapcsolódó
szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2013. május 31. és folyamatos

Juhász Gyula polgármester: Több napirendi pontunk nincs, így a mai rendkívüli Képviselı-testületi
ülést 14.30 órakor bezárom és nagyon köszönöm mindenkinek, hogy el tudott jönni az ülésre, hiszen
ez a napirend nagyon fontos volt.

kmf.
/:Juhász Gyula sk./
polgármester

/:dr. Balogh László sk./
jegyzı
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