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Előterjesztés 
 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális  
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának  

2019. október 25-i ülésére 
  

 
Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa elnökének, alelnökének és a jegyzőkönyv hitelesítő személyének 
megválasztása   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:                    Rostásné Rapcsák Renáta 
      intézményi referens  
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 Előterjesztés   

 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  

Társulási Tanácsának 2019. október 25-i  
ülésére 

  
Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa elnökének, alelnökének és a jegyzőkönyv hitelesítő személyének 
megválasztása   
 
Iktatószám: LMKOH/323-30/2019. 
 
 Tisztelt Társulási Tanács! 
 

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.  

Tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 28. § (1) bekezdésére és a 29. § (1) bekezdés a.) pontjára, az 
önkormányzati képviselők megbízatása, vele együtt jogai és kötelezettségei a választás napján 
megszűntek. Ebből következik, hogy az önkormányzati képviselők társulási tanácsi tagsága az 
önkormányzati választás napján mindenképpen megszűnt, függetlenül attól, hogy 
megválasztották-e őket ismételten képviselőnek vagy sem.  

 
A Társulási megállapodás pontosan megnevezi a képviselő-testület által delegált Társulási 

Tanács Tagokat ezáltal nem automatizált az elnök, alelnök személye, az átmeneti időre 
vonatkozóan nincs rendelkezés. Ezen időre azonban az Mötv. 95. § (1) bekezdése nyújt 
iránymutatást mely szerint: „….. együttes akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a korelnök 
hívja össze és vezeti.”    Az elnök megválasztását követően az ülés vezetése átadható az elnök 
részére. 

 
A Társulási megállapodás IV. fejezetének 4. pontja úgy rendelkezik, hogy „a Tanács tagjai 

közül maga választja elnökét, választhatja alelnökét és határozza meg ügyrendjét….”  
Fenti rendelkezés és az Mötv. 95. § (1) bekezdése alapján szükséges a Társulási Tanács 

munkájának folytatásához, hogy az elnök személye megválasztása kerüljön. Javaslom továbbá, 
hogy az elnök akadályoztatásának esetére a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: 
SZMSZ) alapján T. Tanács alelnököt is válasszon.   

 
A Társulás SZMSZ-ének IV. fejezet 4. pontja alapján az elnök személyére a tanács bármely 

tagja, az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot. 
 
Tájékoztatom továbbá a T. Társulási Tanácsot, hogy az Mötv. 94. § (1) bekezdése 

értelmében, az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. 
A társulási tanács döntését határozattal hozza. 
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A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a megállapodásban meghatározott számú, 
de legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van. A javaslat elfogadásához a 
megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, 
amely meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több mint a felét. 

 A megállapodás értelmében a Tanács minden tagját egy szavazat illeti meg.  
 

 A Társulási megállapodás IV. fejezet 6. pontja alapján a Tanács jegyzőkönyveit az elnök és 
a tanács által felhatalmazott személy írja alá. Erre tekintettel a III. határozat-tervezetet 
terjesztem a Tanács elé. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Társuási-Tanács elé: 
 
 
 

I. Határozat-tervezet 
 
.../2019.(.....) TH. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa  
elnökének megválasztása   
 

Határozat 
 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa 2019. október 25. napjától a Tanács elnökének …………..-t választja meg.   
Felelős: Társulási Tanács 
Határidő: 2019. október 25.   
 
 
 

II. Határozat-tervezet 
 
.../2019.(.....) TH. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa  
alelnökének megválasztása   
 

Határozat 
 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa 2019. október 25. napjától a Tanács alelnökének …………-t választja meg.   
Felelős: Társulási Tanács 
Határidő: 2019. október 25. 
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III. Határozat-tervezet 
 
 
.../2019.(.....) TH. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 
jegyzőkönyveinek aláírására felhatalmazott személy választása  
   
 

Határozat 
 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa a Tanács jegyzőkönyveinek aláírására felhatalmazza ……………………..-
Társulási Tanács Tagot. 
 
Felelős: Társulási Tanács 
Határidő: 2019. október 25.   
 
 
Lajosmizse, 2019. október 25.       
        
        Majoros István sk. 

      korelnök  


