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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. szeptember 12-i ülésére 
 
 
Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása 
Üisz.: 1/4388/22/2013. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 31-i ülésén létrehozta a Lajosmizse és 
Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulást, melyről szóló 
megállapodást a két település polgármestere 2013. június 6-án aláírt. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 93. §-a 
szabályozza a társulási megállapodás alapvető szabályait, a 94-95 §-ai szabályozzák a társulás 
szervezetét és működését. Az Mötv. 93. §-ának megfelelően került elfogadásra a fentiekben 
említett megállapodás. 
 
A megállapodás elkészítése óta eltelt időszak alatt felülvizsgáltuk a megállapodást  ( a 
mellékletek kivételével ) , szóbeli konzultációt folytattunk a  Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatallal és annak néhány pontja esetében pontosításra, ezáltal a megállapodás 
módosítására teszek javaslatot.  
 
A megállapodás IX. Fejezet 2. pontja alapján „A Társulásban részt vevő tagok képviselő-
testületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási 
megállapodás módosításához.”  
 
A módosítások a megállapodás következő részeit érintik: 
 

1) I. fejezet 3. pontból áthelyezésre kerültek a képviselő-testületek által a Társulási 
Tanácsba delegált személyek a IV. Fejezet 2. pontjába. 

 
2) I. fejezet 4. pontban a „települési önkormányzatokat képviselőkből álló” 

szövegrész pontosításra került a következők szerint: „települési önkormányzatok 
által delegált személyekből álló” szövegrészre. 

 

3) I. fejezet 5. pontban pontosításra került a társulás működési területe. 
 

4) A III. fejezet 3.a) pontjának ac) és ad) pontjában a Meserét Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde Tagintézményeinek neve az Alapító Okiratban történt 
pontosító módosításokkal összhangban a jelen megállapodásban is megfelelő 
megnevezéssel kerül rögzítésre. 
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5) IV. fejezet 3. pontjában pontosításra került, hogy szavazni csak személyesen lehet 
továbbá, hogy a minősített többségű döntés meghozatalához szükséges szavazati 
arány:  
3 fő lajosmizsei delegált tag és 3 fő felsőlajosi delegált tag igen szavazata. 
 

6) IV. fejezet 7. pontjában „A Társulás munkaszervezete: A Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal.” szövegrész helyébe a „A Társulás munkaszervezeti 
feladatait a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.” szövegrész került. 

 

 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot és egyúttal 
az előterjesztés mellékletét képező megállapodás módosítást terjesztem a Képviselő-testület 
elé: 
 
 

Határozat tervezet 
 
../2013. (….) ÖH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
társulási megállapodásának módosítása 
 

Határozat 
 

 
1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az előterjesztés 

mellékletét képező - Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási 
megállapodásának módosítását elfogadja. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott 
módosításnak megfelelően az  egységes szerkezetű társulási megállapodás 
elkészítésére és aláírására.   
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 12. 

 
 
 
Felsőlajos, 2013. szeptember 10. 
 

 Juhász Gyula sk. 
  polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
 

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS 
KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS  

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 93/2013. (V. 31.) határozatával és 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 38/2013. (V. 31.) határozatával 
2013. május 31-i ülésén 2013. július 1-jei hatálybalépéssel létrehozta a Lajosmizse és 
Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulást, melyről szóló 
megállapodást Lajosmizse Város Önkormányzata részéről Basky András polgármester, 
Felsőlajos Község Önkormányzata részéről Juhász Gyula polgármester 2013. június 6-án 
aláírt. 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) 
bekezdésére figyelemmel, - mely szerint, „A társulásban részt vevő képviselő-testületek 
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás 
jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.” – Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2013. július 1. napjával létrehozott Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

 I. fejezet 
 
1) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 

társulási megállapodása (továbbiakban: Megállapodás) I. fejezet 3. pont helyébe a 
következő 3. pont lép.  

 
„3.  A társulás tagjainak neve, székhelye. lakosságszáma, a társulás képviselete: 

 
a)  

aa) Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
( Képviselője: Basky András polgármester)  

ab) Felsőlajos Község Önkormányzata 6055 Felsőlajos, Iskola u. 12. 

( Képviselője: Juhász Gyula polgármester)  
  

b) A társulás lakosságszáma: 12 625 fő (az 1. sz. mellékletben részletezettek szerint) 
c) A társulást jogszabály alapján a társulási tanács elnöke képviseli.” 

 
2) Megállapodás I. fejezet 4. pont helyébe a következő 4. pont lép.  

 
„4. A társulás döntéshozó szerve: 
 
A 3. pontban megnevezett települési önkormányzatok által delegált személyekből álló 
Társulási Tanács.”  
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3)  Megállapodás I. fejezet 5. pont helyébe a következő 5. pont lép.  

 
„5. A társulás működési/illetékességi területe: 

    
„A I/3. pontban megnevezett társult települési önkormányzatok (továbbiakban: 
tagok) közigazgatási területe, figyelemmel a Társulás által fenntartott (III. fejezet 3. 
pontja ) intézmények alapító okiratában foglaltakra.”  

 
4) Megállapodás III. fejezet 3. a) pontjának ac) és ad) alpontja helyébe a következő ac) és 

ad) alpont lép.  
 

„ac) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos utcai   
Tagintézménye (6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.), mint tagintézmény  

 ad) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai   
Tagintézménye (6050 Lajosmizse, Rákóczi utca 26.), mint tagintézmény.” 

 
5) Megállapodás IV. fejezet 2. pont helyébe a következő 2. pont lép.  

 
„2.  A Tanácsban a társult települési önkormányzatok által delegált tagok:  
 
Lajosmizse Önkormányzata részéről: Basky András polgármester, Belusz László, Kollár 
László, Józsáné dr. Kiss Irén, Sebők Márta. (5 fő) 
 
Felsőlajos Önkormányzata részéről:  
Juhász Gyula polgármester, Kun János, Majoros István, Makainé Antal Anikó, Czigány 
Lajos képviselők. (5 fő) 
 
A Társulási Tanács tagjainak létszáma összesen: 10 fő.” 

 
6) Megállapodás IV. fejezet 3. pont helyébe a következő 3. pont lép.  
 

„3. A határozathozatalra vonatkozó szabályok:  
a) A Tanácsban a Tanács tagjai egyenlő szavazati joggal rendelkeznek, szavazni 

személyesen lehet. Minden tagnak 1 szavazata van. A Tanács határozatképességére 
és határozat-hozatalára az Mötv. 94. §-a az irányadó azzal, hogy a minősített 
többségű döntéshozatalhoz a tanács ülésén 3 fő lajosmizsei delegált tag és 3 fő 
felsőlajosi delegált tag igen szavazata szükséges. 

b) Minősített többséggel kell dönteni az alábbi esetekben:  
ba.) a Társulás költségvetésének elfogadásakor,  
bb.) a Társulás zárszámadásának elfogadásakor, 
bc.) A Társulás által fenntartott Intézmények Intézményvezetői feletti munkáltatói 
jogkör gyakorlása során. 

c) A Társulási Tanács működésére egyebekben a Képviselő-testületre vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A Tanács ülésén tanácskozási joggal vehet 
részt a társult önkormányzatok jegyzője, és meghívást kapnak a tagok helyi 
önkormányzati képviselői és a társulás által fenntartott intézmények vezetői.” 



 6

7) Megállapodás IV. fejezet 7. pont helyébe a következő 7. pont lép.  
 

„7. A Társulás munkaszervezeti feladatait a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal látja 
el.” 
 
 

II. fejezet 
Záró rendelkezés 

 
A társulási megállapodás módosítása 2013. szeptember 15. napján lép hatályba.  
 
Z á r a d é k : 
A társulási megállapodás módosítását az érintett önkormányzatok képviselő-testületei 
határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező 
rendelkezésként fogadták el. 
 
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:                      Jóváhagyó határozat száma: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.                …./2013. (…...) 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata 
6055 Felsőlajos, Iskola u. 12.                 …../2013.(…..) 
  
Lajosmizse, 2013. ………… 
 
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:           Polgármester  
 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.               Basky András 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata 
6055 Felsőlajos, Iskola u. 12.              Juhász Gyula 
 
 


