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Elıterjesztés 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
2009. február 13-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási 
  megállapodásának módosítása 
 Ikt.sz: II./123/1/2009. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Sztv.) módosítása szükségessé tette a szociális feladatellátások közül különös 
tekintettel a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások, a házi segítségnyújtás, valamint a 
jelzırendszeres házi segítségnyújtás ellátásának átszervezését. 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a fentiek alapján a 1/2009. (I. 22.) 
határozatával elfogadta a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás módosított Társulási 
megállapodását egységes szerkezetbe foglalva. A változtatások elfogadásával indokolttá vált 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között gyermekjóléti, családsegítı és támogató 
szolgáltatás, valamint jelzırendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás, nappali 
ellátás és étkeztetés ellátására létrejött intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása 
(továbbiakban: Társulási megállapodás). 

 
Fentiek alapján a Társulási megállapodás módosítása az alábbiak szerint indokolt (egységes 
szerkezetbe foglalva az elıterjesztés mellékleteként):  
 

1.) A Társulási megállapodás fejrészébıl kikerül a támogató szolgáltatás és az alábbiakra 
módosul: „Intézményfenntartó társulási megállapodás Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának 
Képviselı-testülete között gyermekjóléti, családsegítı szolgáltatás, valamint 
jelzırendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás, nappali ellátás és étkeztetés 
ellátására”. 

 
2.) A megállapodás 1.) pontjában a „törvény 65/C. §-ban, valamint a rendelet 39/A. §-ban 

meghatározott támogatási szolgáltatási” jogszabályi hivatkozás törlésre kerül. 
 

3.) A megállapodás 3.) pontja kiegészül a 2008. június 13-án aláírásra került Társulási 
megállapodás hatályon kívül helyezésével. 

 
4.) Az Sztv. 86 §. (3) bekezdésében foglaltak szerint a támogató szolgáltatás 2009. január 

1-jétıl nem tartozik a kötelezı önkormányzati feladatok közé. Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testülete 185/2008. (XII.10.) számú határozatával a 
támogató szolgáltatás biztosítására a Pro Homine Alapítvánnyal megkötött szociális 
feladat-ellátási szerzıdést azonnali hatállyal felmondta és újabb szerzıdést nem kívánt 
kötni, ezért a 2008. június 13-án hatályba lépett Társulási megállapodás 6. pontja a 
Támogató Szolgáltatásról hatályon kívül helyezésre kerül.  

 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: 
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Határozat-tervezet 

 
.../2009. (…) ÖH 
Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és  
Szociális Feladatellátó Társulása társulási    
megállapodásának módosítása 
 

Határozat 

 

1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse és Felsılajos 
Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának 
módosítását az elıterjesztés 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: 2009. február 13. 

 

 

Csordás László sk. 

   polgármester 
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Elıterjesztés melléklete 

 
Intézményfenntartó társulási megállapodás 

/a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva/ 
 

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

gyermekjóléti , családsegítı szolgáltatás, valamint jelzırendszeres házi segítségnyújtás, házi 
segítségnyújtás, nappali ellátás és étkeztetés  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 Csordás László polgármester)- a továbbiakban: 
társult önkormányzat önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben 
tartásával, a kölcsönös elınyök és az arányos teherviselés alapján gyermekjóléti, családsegítı 
szolgáltatás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás, nappali ellátás és 
étkeztetés ellátására  társulást hoznak létre az alábbi feltételek szerint: 
 
1./ E megállapodásban szerzıdı felek a gesztor önkormányzat irányításával és Lajosmizse 
Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (a 
továbbiakban: Fenntartott intézmény) közremőködésével a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-ban 
meghatározottak szerint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 94-97. §-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: törvény) 
62. §-ban, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000.(I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: 
rendelet) 21. §-ban meghatározott étkeztetés a törvény 63. §-ban, valamint a rendelet 25. §-
ban meghatározott házi segítségnyújtás, a törvény 64.  §-ban, valamint a rendelet 30. §-ban 
meghatározott családsegítı, a törvény 65. §-ban, valamint a rendelet 25/A. §-ban 
meghatározott jelzırendszeres házi segítségnyújtás, és a törvény 65/F. §-ban meghatározott 
nappali ellátás tevékenységek mikrotérségi szinten történı kiegyenlített, magas színvonalú és 
minıségi ellátása érdekében társulási megállapodást kötnek. Az Intézményt ezen feladatok 
elvégzésre Lajosmizse Város Jegyzıje által kiadott mőködési engedély és Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete által megállapított alapító okirata jogosítja fel. 
 
2./  A társulás neve: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó 
Társulása.  A társulás székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. A társulás mőködési 
területe a társuláshoz tartozó települések közigazgatási területe. 
 
3./ A társulási megállapodás 2005. szeptember 1-jei hatállyal, a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás fennállásának idıtartamára jön létre. A hatálybalépéssel a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
között a jelzırendszeres házi segítségnyújtás tárgyában 2005. január 27-én, valamint a gyermekjóléti, 
családsegítı és támogató szolgáltatás ellátására 2005. március 31-én létrejött, és a 2007. június 1. 
napján létrejött gyermekjóléti, családsegítı és támogató szolgáltatás, valamint jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás, házi segítségnyújtás, nappali ellátásáról, valamint a 2008. június 13-án létrejött a 
gyermekjóléti , családsegítı és  támogató szolgáltatás, valamint jelzırendszeres házi segítségnyújtás, 
házi segítségnyújtás, nappali ellátás és étkeztetés  ellátásáról szóló társulási megállapodások 
hatályukat vesztik.  
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4./ A Fenntartott intézmény a gyermekjóléti szolgáltatás keretében az alábbi feladatokat látja 
el: 
Gyermekjóléti szolgáltatás:  

- A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi- lelki egészségének, illetve 

családban történı nevelésének elısegítése érdekében: 

a.) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlıdését biztosító támogatásokról való 
tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése 

b.) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és 
káros szenvedélyek megelızését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás 
megszervezése 

c.) a szociális válsághelyzetben lévı várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal 
való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehetı ellátáshoz való 
hozzájutás szervezése 

d.) szabadidı programok szervezése 
e.) a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

 
- A gyermekjóléti szolgáltatás feladata továbbá a gyermek veszélyeztetettsége megelızése 
érdekében: 
      a.) a veszélyeztetettséget észlelı és jelzı rendszer mőködtetése, a nem állami szervek, 
           valamint magánszemélyek részvételének elısegítése a megelızı rendszerben 
      b.) a veszélyeztetettséget elıidézı okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése 
      c.) az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott személyekkel és intézményekkel 
           való együttmőködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. 
 
- A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyhelyzet megszüntetése érdekében: 

a.) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával a gyermek problémáinak 
rendezése, a családban jelentkezı mőködési zavarok ellensúlyozása, 

b.) a családi konfliktusok megoldásának elısegítése, különösen a válás, a 
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében 

c.) az egészségügyi és a szociális ellátás- különösen a családsegítı szolgáltatás-, valamint 
a hatósági beavatkozás kezdeményezése 

d.) javaslat készítése a gyermek családból történı kiemelésére, a leendı gondozási 
helyére vagy annak megváltoztatására. 

 
- A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családból kiemelt gyermek visszahelyezése 
érdekében: 

a.) a családgondozás biztosítása- az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi 
gyermekvédelmi szakszolgáltatást végzı intézménnyel együttmőködve- a család 
gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, továbbá a szülı és a 
gyermek közötti kapcsolat helyreállításához 

b.) az utógondozó szociális munka biztosítása- az otthont nyújtó ellátás, illetve a területi 
gyermekvédelmi szakszolgáltatást végzı intézménnyel együttmőködve- a gyermek 
családjába történı visszailleszkedéséhez 
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- A gyermekjóléti szolgálat- összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-
oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási 
feladatokat végez. Tevékenysége körében a fentieken túl: 

a.) folyamatosan figyelemmel kíséri a településeken élı gyermekek szociális helyzetét, 
veszélyeztetettségét 

b.) meghallgatja a gyermek panaszát és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 
intézkedéseket 

c.) elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét 
d.) szervezi a – legalább három helyettes szülıt foglalkoztató- helyettes szülıi hálózatot, 

illetve mőködteti azt, vagy önálló helyettes szülıket foglalkoztat 
e.) segíti a oktatási-nevelési intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását 
f.) felkérésre környezettanulmányt készít 
g.) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését 
h.) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelıen vizsgálja és feltárja 

az örökbe fogadni szándékozók körülményeit 
i.) biztosítja a gyermekjogi képviselı munkavégzéséhez a szükséges helyiségeket 
j.) részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum 

munkájában 
k.) nyilvántartást vezet a helyettes szülıi férıhelyekrıl. 

 
5./ Családsegítı Szolgáltatás: A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, 
illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylı személyek, családok számára az ilyen 
helyzethez vezetı okok megelızése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési 
képesség megırzése céljából nyújtott szolgáltatás 
 
A Fenntartott Intézmény a családsegítés körében biztosítja: 
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást 
b) a családgondozást, így a családban jelentkezı mőködési zavarok, illetve konfliktusok 
megoldásának elısegítését 
c) a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelı jelzırendszer mőködtetése, ennek 
keretében a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények, a 
gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelıi és jogi segítségnyújtó szolgálat, valamint a 
társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételének biztosítását a 
megelızésben 
d) humán jellegő civil kezdeményezések elısegítését, közösségfejlesztı, valamint egyéni és 
csoportos terápiás programok szervezését 
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 
problémákkal küzdık, a fogyatékossággal élık, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a 
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdık, illetve egyéb szociálisan rászorult 
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását 
f) a családon belüli kapcsolaterısítést szolgáló közösségépítı, családterápiás, konfliktuskezelı 
meditációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élı családokat 
segítı szolgáltatásokat. 
 
 
A családsegítés keretében végzett tevékenységnek- a szolgáltatást igénybe vevı érdekében, 
mások személyiségi jogainak sérelme nélkül- a szükséges mértékig ki kell terjednie az 
igénybe vevı környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés 
akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és a 
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kiskorú érdekei- a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül- e szolgáltatás keretében is 
megfelelıen biztosíthatók. 
 
 
6./ Jelzırendszeres házi segítségnyújtás. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás a saját 
otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó 
készülék megfelelı használatára képes idıskorú vagy fogyatékos személyek, illetve 
pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülı krízishelyzetek 
elhárítása céljából nyújtott ellátás. 
 
A Fenntartott Intézmény a jelzırendszeres házi segítségnyújtás keretében az alábbi 
feladatokat látja el: 
a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történı 
haladéktalan megjelenését, 
b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali 
intézkedések megtételét, 
c) szükség esetén további, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe tartozó 
ellátás kezdeményezését. 
A gesztor önkormányzat 
- képviseli a társult önkormányzatot a rendszer mőködésével kapcsolatos tárgyalásokon, 
- gondoskodik a szakmai program legalább 40 készülékkel történı végrehajtásáról, a 
települések igényei alapján a rendelkezésre álló költségvetési normatíva keretein belül 
fejlesztéseket hajt végre, 
- a készülékeket a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt 
rászoruló idıskorú, valamint fogyatékos személyeknél- a település jelzése szerint- szerelteti 
fel, amelynek segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben 
lehetıséget nyújtva az ellátást igénybevevı személyeknél történı gyors megjelenésre és 
segítségnyújtásra, 
- megállapodás útján biztosítja a segélyhívásokat fogadó diszpécserközpontot, 
- biztosítja a gondozók képzését, továbbképzését és ellátja a szakmai felügyeletet ellátó Máltai 
Szeretetszolgálat által meghatározott módszertani feladatokat, 
- gondoskodik a meghibásodott készülékek megjavításáról, a rendszergazda bevonásával 
biztosítja a rendszer mőszaki felügyeletét és mőködıképességét, 
- pályázatot nyújt be a feladat ellátásával kapcsolatos témakörökben a társult önkormányzat 
egyetértésével 
 
A rendszer alapegységeit képezı készülékek pályázati pénzekbıl kerültek beszerzésre és a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás vagyonnyilvántartásában szerepelnek. A kilépı 
önkormányzatnak azokat a kiválási idıponttal megegyezıen vissza kell szolgáltatni. 

 
7./ A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsısorban a saját otthonukban élı, 

a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt szociális és 
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 

b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı 
pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, 

c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, 
de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek 
részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az 
alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak 
napközbeni étkeztetését. 
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Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, 
akire nézve szülıje vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési 
támogatásban vagy ápolási díjban részesül. 
 
8./ Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevı személy saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 

a) az alapvetı gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 

megtartásában való közremőködést, 
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelızésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtást. 
 
A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen 

a) az ellátást igénybe vevıvel segítı kapcsolat kialakítása és fenntartása, 
b) az orvos elıírása szerinti alapvetı gondozási, ápolási feladatok ellátása, 
c) közremőködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, 
d) közremőködés az ellátást igénybe vevı háztartásának vitelében, 
e) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevınek a környezetével való kapcsolattartásában, 
f) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevıt érintı veszélyhelyzet kialakulásának 

megelızésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, 
g) részvétel az egyéni és csoportos szabadidıs, foglalkoztató és rehabilitációs programok 

szervezésében, 
h) az ellátást igénybe vevı segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való 

hozzájutásban, 
i) az elıgondozást végzı személlyel való együttmőködés, 
j) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történı beköltözés segítése. 

 
9./  Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan  
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 
   a.) koruk, 
   b.) egészségi állapotuk, 
   c.) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
   d.) szenvedélybetegségük, vagy 
   e.) hajléktalanságuk 
 miatt. 
 
10./ Az Intézmény szolgáltatása során köteles betartani a tevékenységére vonatkozó 
jogszabályokat és szakmai követelményeket, a kötelezı nyilvántartásokat vezetni, azok 
elıírásait maradéktalanul betartani. 
 
 
 
11/a Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekjóléti 
szolgáltatásnál felmerült költségeket a 18 év alatti gyermeklétszám települések közötti 
megoszlása alapján téríti meg, amennyiben a költségek az e célra kapott normatív támogatás 
összegét meghaladják.  
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11/b Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a családsegítı és támogató 
szolgáltatásnál, valamint a jelzırendszeres házi segítségnyújtás, a nappali ellátás, illetve a 
házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásnál felmerült költségeket akkor téríti meg, ha a 
költségek az e célra kapott normatív támogatás összegét meghaladják. 
 

12./  A gesztor önkormányzat a társulási megállapodás és a mindenkori hatályos jogszabályok 
alapján költségvetésének keretében Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági ellátó Szervezete közremőködésével igényli és számolja el a társulási 
megállapodásban meghatározott szolgáltatások után járó állami normatívát. 
 
13./ A társulás nevében Lajosmizse Város Önkormányzatának Polgármestere rendelkezik 
képviseleti és aláírási joggal. Kötelezettség vállalása esetén Lajosmizse Város Jegyzıje 
ellenjegyzési jogosultsággal rendelkezik. 
 
14./ A megállapodásban foglaltak ellenırzése a társuló önkormányzatok Belsı Ellenırzési 
Kézikönyve szerint történik. 
 
15./ A Társuláshoz való csatlakozás szándékáról, illetve a felmondásról a csatlakozni kívánó, 
illetve a kiválási szándékot bejelentı önkormányzat polgármestere írásban tájékoztatja a 
székhely önkormányzat polgármesterét és az általa képviselt képviselı-testületet. A 
csatlakozással összefüggı kérdések egyeztetése a társult önkormányzatok Polgármestereinek 
a feladata. A felmondásról szóló döntést a kiválni szándékozó önkormányzat legalább három 
hónappal korábban köteles meghozni és tájékoztatni arról a székhely önkormányzat 
polgármesterét. A hozzájárulásról az önkormányzatok 30 napon belül döntenek  
 
16./ A társulás megszőnése, illetve a tagsági viszony megszőnése esetén Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete elszámolást készít a megállapodás hatályba lépésétıl 
esedékes állami támogatás felhasználásáról. Az elszámolást a társult önkormányzatok 
Képviselı-testületei fogadják el.  

Az elfogadott elszámolás szerinti követeléseket Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének, a túlfizetéseket Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8 
napon belül vissza kell fizetni. 

 
17/ A társuló felek megállapodnak abban, hogy vitás kérdéseiket 30 napon belül rendezik. 
Egyezség hiányában a Kecskeméti Városi Bíróság dönt. 
 
18./ A szerzıdés felmondása írásban történhet- ha jogszabály másként nem rendelkezik- a 
naptári év utolsó napjával, amihez a képviselı-testület minısített többséggel hozott döntése 
szükséges. A felmondásról szóló döntést  a képviselı-testület legalább 3 hónappal korábban 
köteles meghozni és a csatlakozó önkormányzattal közölni. 
 
 
19./ A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a 
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény, 
valamint a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
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20./ A megállapodás mellékletét képezi a jóváhagyó döntéseket tartalmazó, hitelesített 
határozat kivonata. 
 
 
 
Lajosmizse, 2009. február 19. 
 
 
 
 
 
 

Basky András       Csordás László 
Lajosmizse Város polgármestere    Felsılajos Község polgármestere 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


