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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa 2013. október 31-én, a Városháza dísztermében megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak:   Basky András  elnök 
   Juhász Gyula   alelnök 
   Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag 
   Kun János  Tanács Tag 
   Majoros István   Tanács Tag 
   Makainé Antal Anikó Tanács Tag 
   Sebők Márta  Tanács Tag 
   Belusz László  Tanács Tag 
    
Tanácskozási joggal meghívottak: Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
       
 
Egyéb meghívottak:  Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
    Dömötör Klára pénzügyi irodavezető 
    Rimóczi Erika pénzügyi ügyintéző 
    Kocsis Györgyné óvodavezető 
    Szarkáné Jurászik Zita tagintézmény vezető 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Terenyi Helga 
 
Basky András elnök: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket, külön köszöntöm az 
intézményvezetőket. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 10 fő Tanács 
Tagból Lajosmizse részéről 4 fő, Felsőlajos részéről 4 fő van jelen, összesen 8 fő.  
A jegyzőkönyv hitelesítő Sebők Márta Tanács Tag, aki az alakuló ülés alkalmával megválasztásra 
került. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. Egy 
napirendi pontot szeretnék pluszba felvenni, ez pedig a „Döntés gépjárműbeszerzést célzó pályázat 
benyújtásáról”.  Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek egyéb napirendi pont 
tárgyalására javaslata, vagy módosító javaslata. Amennyiben nincs, kérem aki a napirendi pontokat 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 8 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
 

 Napirend 
 

Előterjesztő 

1. 
 
 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató  
Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Basky András 
elnök 
 

2. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának 2014. évi költségvetési 
koncepciója 

 

Basky András 
elnök 
 

3. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által fenntartott Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2012/2013. nevelési évről 

Basky András 
elnök 
 

4. 
 
 
5. 

Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának a 2013.  
évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről 
 
Döntés gépjárműbeszerzést célzó pályázat benyújtásáról 

Basky András 
elnök 
 
Basky András 
elnök 
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1. Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  
 
Basky András elnök: Az SZMSZ módosítására azért volt szükség, mert hatáskör átruházásokkal 
bővült, ez  a 2. mellékletben jelenik meg. Többek között például az elnök hatáskörébe átruházott ügy 
lett a Társulás által fenntartott intézmények vezetői tekintetében az egyéb munkáltatói jogok 
gyakorlása, az intézmények pedagógiai programjának, szakmai programjának jóváhagyása. A Társulás 
tagjai részére évente október 31-ig elkészíti a Társulási Tanács működéséről szóló beszámolót. Van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja 
az SZMSZ módosítást, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsőlajos 
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal 
– Lajosmizse (4), Felsőlajos (4) – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
23/2013. (X. 31.) TH. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális  
Közszolgáltató Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsa elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, 
mely az elfogadása napján lép hatályba.   
2.) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának 
aláírására valamint az egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítésére és 
aláírására. 
 
Felelős: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, elnök 
Határidő: 2013. október 31. 
 
 
 
2. Napirendi pont 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának 2014. évi költségvetési 
koncepciója 
 
Basky András elnök: A Társulás költségvetési koncepciója tulajdonképpen 2 intézmény költségvetési 
koncepciója, amit ugyanúgy készítettünk el, mint Lajosmizséét vagy Felsőlajosét. A várható 
fejlesztések, elképzelések vannak benne. Az előterjesztésben részletesen megtalálható minden. Van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
 
Belusz László Tanács Tag: Az ÜSB ülésen is beszéltünk már róla, hogy a Rákóczi úti óvodánál a 
buszmegállót át kellene helyezni, mert nagyon balesetveszélyes ott közvetlenül az óvoda bejáratánál. 
Ezt is bele lehetne tenni a koncepcióba? 
 
Basky András elnök: Szerintem ez nem a Társulás ügye, hanem az önkormányzaté. 
 
Juhász Gyula alelnök: Én csak annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon bízom abban, hogy azok a 
fejlesztések mind meg fognak valósulni, amik a koncepcióban szerepelnek.  
 
Basky András elnök: Köszönöm szépen, reméljük így lesz. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a 2014. évi költségvetési koncepciót, 
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kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – Lajosmizse (4), Felsőlajos (4) 
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
24/2013. (X. 31.) TH. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás  
Társulási Tanácsának  
2014. évi költségvetési koncepciója 

 
H a t á r o z a t  

 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa megvitatta a 2014. évi költségvetési 
koncepciót és a tervezői munka további feladatait az alábbiak szerint határozza meg:  
A költségvetés véglegesítése során a következő alapelveket kell érvényesíteni: 

1) A 2014. évi költségvetésben működési hiány nem tervezhető. 
2) A költségvetési szervek működési kiadásainak biztosítása mellett rendkívül szigorú, takarékos 

gazdálkodás folytatására kell az intézményvezetőket ösztönözni, a kötelezettségvállalás 
szabályainak betartásával. 

3) Az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell, különösen az elindított 
beruházások biztonságos befejezésének feltételeit kell garantálni. 

4) Szabályozási elemekkel el kell érni, hogy a jóváhagyott, tervezett előirányzatokat terhelő 
kötelezettség vállalásokra ütemezetten részidőszakokra bontottan kerüljön sor, biztosítva ezzel 
az évközi beavatkozás lehetőségeit. 

5) Az intézményi bevételeket maximalizálni szükséges. 
6) Az óvatosság elvének megfelelően a bevételek reális tervezése. 
7) Pályázati lehetőségek kihasználása, elsősorban az önerőt nem igénylő pályázatok esetében. 
8) A folyamatban lévő pályázatok sikeres befejezése. 
9) A 2014. évi költségvetési időszakban a társulás intézményei által nyújtott kötelező 

közszolgáltatások biztonságos ellátása a legfontosabb feladat. 
10) A dologi kiadások tervezését úgy kell végrehajtani, hogy az előző év teljesítési adatait csak 

különösen indokolt esetben haladhatja meg. 
11) A közműköltségek tervezésénél a 2013. tényleges teljesítést lehet figyelembe venni 
12) A feladatok és költségvetési keretek meghatározásakor abból kell kiindulni, hogy a társulás 

2014. évi költségvetése egyensúlyban maradjon. 
13) Az intézmények vezetőinek is javaslataikkal, döntéseikkel segíteni kell a kiadások 

csökkentését, a társulási költségvetés egyensúlyának biztosítását. 
14) Törekedni kell, hogy az árváltozások hatását kiadási megtakarítással, vagy saját bevétel 

növelésével ellensúlyozni lehessen. 
15) A közalkalmazottak illetménye csak jogszabályi rendelkezés szerint változhat. A hatályos 

jogszabályokon alapuló illetményemelések csak azoknál a közalkalmazottaknál jelenthetnek 
tényleges bruttó illetménynövekedést, akik 2013. december 31-i alapilletménye nem éri el a 
törvénybe meghatározott bértábla szerinti szintet. 

16) Részt kell venni - lehetőség szerint - a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a 
helyi munkanélküliséget. 

17) A koncepcióban megfogalmazott beruházási célok teljesítéséhez, illetve az EU pályázatokban 
vállalt célok megvalósításához szükséges forrásokat el kell különíteni. 
 

18) A 2013. évben beruházásra és fejlesztésre beérkezett elképzelések. 
 

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 

Óvoda - Lajosmizse, Attila u. 6. 



 

5 
 

a) Számítógép vásárlása irodai munkák elvégzéséhez. 

b) Fénymásoló gép és hegesztő trafó beszerzése. 

c) Udvari játékok festése. 

d) Műanyag nyílászárók beépítése 

e) Épület külső falának szigetelése 

f) Óvoda belső udvarán lévő járda térkő burkolatra történő cseréje 

g) Kondenzációs kazán és meleg víz ellátásának biztosítása 

h) Pancsoló medence vízforgatóval történő ellátása, ill. műanyag burkolattal való bevonása. 

i) Só szoba kialakítása 

j) Műanyag fektető ágy beszerzése (50 db) 

k) Gyermekszék vásárlása (50 db) 

l) Gyermektörölközők (100 db), aszal terítők (6 csoportba) vásárlása 

m) Óvoda előtti szennyvízelvezető csatorna cseréje. 

n) Kiállító fal kialakítása az aulában. 

o) Homokozók árnyékolása. 

p) Mosdóhelyiségek (4 db) és folyosó tisztasági festése. 

Óvoda - Lajosmizse, Szt. Lajos u. 19. 

a) Multifunkciós nyomtató, fénymásoló beszerzése 

b) Tornaterem mennyezeti lámpatestekre védőrács felszerelése 

c) Homokozó árnyékolásának megoldása 

d) Udvari fedett szín kialakítása. 

e) Udvari játékeszközök festése. 

f) 1925-ben épült épület korszerűsítése: tető felújítása; nyílászárók cseréje; hőszigetelés; belső 
padlózat cseréje; fűtéskorszerűsítés; redőny, szúnyogháló felszerelése. 

Óvoda - Lajosmizse, Rákóczi u. 26. 

a) Felnőtt WC kialakítása 

b) Mosdó felújítása (járólap, csempe, törölköző tartó, pohártartó) 

c) Udvari játékeszközök festése. 

d) Előtér felújítása (járólap, ablak, ajtó) 

e) Terasz burkolása, csatornázása. 

f) Tornaszoba, galéria kialakítása 

g) Elektromos kiskapu rendszer kialakítása a biztonságos kapuhasználathoz. 

h) Parkolók kialakítása az óvoda előtt. 

i) Az épület akadálymentesítése. 

j) Műanyag fektető ágy beszerzése (40 db) 

k) Radiátorok cseréje. 

Bölcsőde 

a) Terasz és a bejárók polycarbonáttal való lefedése. 
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b) Csoport szobákban a beépített szekrények, nyitott polcok, falvédő burkolat felszerelése, ajtók 
kivágása. 

c) Játéktároló beszerzése. 

d) Térelválasztó kerítés, a kültéri fa oszlopok, két csoportszoba festése. 

 

Felsőlajosi Óvoda 

a) Hangszerkészlet beszerzése. 

b) Zárható fémszekrény beszerzése a tűzveszélyes anyagok tárolására. 

c) Háromfázisú ipari mosogató beszerzése. 

d) Mosdó és folyosó tisztasági festése. 

e) Szilárd tüzelésű kazán beszerzése. 

f) Kémény kialakítása. 

 

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 

KEOP-2012-5.5.0/B energetikai pályázat keretében: 

a) Kazán cseréje. 

b) Fűtőtestek szabályozhatóságának megteremtése. 

c) Padlástérben futó csövek szigetelése és részleges cseréje. 

d) Melegvíz-szolgáltatás megújuló energiával történő kiváltása. 

e) Az aula és az üvegfüggöny hő hídjának kezelése.  

f) Szociális és egészségügyi területen használt gépjárművek cseréje. 

g) Számítógépek és irodatechnikai eszközök (fénymásoló) fokozatos cseréje. 

h) Telefonközpont és hálózat modernizálása, cseréje. 

i) Egészségház körüli parkolás megoldása. 

 

Felelős: Társulási Tanács, elnök, jegyző 
Határidő: 2013. október 31. 
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3. Napirendi pont:  
A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által fenntartott Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2012/2013. nevelési évről 
 
Basky András elnök: Ezt a beszámolót eddig csak a Lajosmizsei Képviselő-testület tárgyalta, de 
mióta létrehoztuk a Társulást, és az óvoda bekerült ide, így ezentúl a Társulásnak kell megtárgyalnia. 
Intézményvezető asszony elkészítette a beszámolót, mely most is mint mindig, nagyon tartalmas, 
alapos. Nagy dolog az óvoda életében, hogy az új szárny elkészült, hiszen így 3 új csoport bővülésével 
további 60 kisgyermek elhelyezése oldódott meg. A beszámolóból láthatjuk, hogy milyen sokrétű 
programokkal várják a gyermekeket az óvoda dolgozói. A kompetencia méréseknél kiderül az, hogy a 
Lajosmizsei gyermekek is egy átlagos mértéket mutatnak. Nagy a hangsúly a logopédián, a korai 
fejlesztésen. A Felsőlajosi tagintézmény beszámolójában is szépen látható, hogy mennyi és milyen 
munkát végeznek. Szerencsére mindkét településen nagyon jó a kapcsolat az önkormányzattal. A 
bölcsőde is teljes létszámmal működik, nem is tudnak minden jelentkezőt felvenni. Kérdezem 
Kocsisné Anikót, szeretné-e kiegészíteni a beszámolót valamivel? 
 
Kocsis Györgyné óvodavezető: Köszönöm szépen. Teljes körűen próbáltunk beszámolni az 
intézmény működéséről. A kiemelt fő feladatok azok, amelyekre a felméréseket alapoztuk. Ez az 
elmúlt évben a bábozás volt. A tanítást, oktatást próbáljuk játékos formában megoldani. A bábozás 
egy gyógyír is, mert egy szorongó kisgyermek a báb által sokkal könnyebben megnyílik. A nyílt 
napok az intézményben megvalósultak, így a szülők is láthatták, hogy hogyan zajlik egy nap, milyen 
foglalkozások vannak. Sajnos nem minden szülői réteget tudunk megmozgatni. A halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermeket szüleit nagyon nehezen tudjuk becserkészni, rávenni őket a közös 
programokra. Vannak már eredményeink e tekintetben, de van még dolgunk bőven. A programokat, 
melyeket a művelődési háztól, egészségháztól kapunk nagyon köszönjük ez úton is. A „Zöld óvoda” 
címet 2012-ben elnyertük, a kitűzött célokat sikeresen elértük. Az idén az összes tagintézményünk 
pályázott erre a címre, decemberben derül ki, hogy elnyertük-e. November 29-én részt veszünk egy 
olyan országos programban, melybe a leendő óvodásokat próbáljuk bevonni. Nagy feladat elé 
állítottak minket a törvényi változások, melyek komoly változásokat hoztak. Ez nagy munka volt a 
hivatalnak is, melyet köszönünk szépen, és nekünk is sok munkánkba került. Én köszönöm a sok 
segítséget, melyet a Társulástól kaptunk, a hivatal dolgozóinak és a szülőknek is. Még annyit 
szeretnék elmondani, hogy az építkezésnél is nagyon jó kapcsolat volt az építtetőkkel, 
zökkenőmentesen zajlott az egész. 
 
Basky András elnök: Köszönöm szépen. Józsáné Irénke kér szót. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: Az óvoda és más intézmények között is komoly szakmai munka 
folyik. Az Anikó vezetői tevékenységét mindenképpen meg kell említeni, hiszen még az 
önkormányzat is kitüntetésben részesítette az idén. Bízom abban, hogy majd a leendő utódját is 
kitanítja mindenre, hogy méltóképpen vegye át a feladatot, ha eljön az ideje. Ha egy jó színvonalú 
bölcsőde, óvoda, iskola, egészségügyi szolgáltatás működik a városban, akkor azzal 
idecsalogathatnánk az embereket.  
 
Szarkáné Jurászik Zita tagintézmény vezető: Én is szeretném megköszönni a Társulás és az 
önkormányzat segítségét. 
 
Sebők Márta Tanács Tag: Én már csak ismételni tudom az előttem szólókat. Harmadik éve olvasom 
a beszámolót, és látszik, hogy nagyon komoly szakmai munka folyik az intézményben. Nagyon tetszik 
a szakmai program. Sok egészséget kívánok, igazán jó vezetője van az intézménynek. 
 
Basky András elnök: Köszönöm szépen. Megkérem az intézményvezető asszonyt, hogy tolmácsolja 
a dolgozóinak, hogy milyen elismerő szavakat kaptak itt most. Van-e még valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja az óvoda beszámolóját, azzal, hogy 
köszönetünket fejezzük ki az intézmény dolgozói felé, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási 
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Tanácsa 8 igen szavazattal – Lajosmizse (4), Felsőlajos (4) – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
25/2013. (X. 31.) TH. 
A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által fenntartott  
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde  
beszámolója a 2012/2013. nevelési évről 
 

Határozat 
 

1.) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2012/2013. nevelési évről szóló 
beszámolóját elfogadja azzal, hogy a Társulási Tanács felkéri az intézmény vezetőjét, hogy 
tolmácsolja a Társulási Tanács köszönetét az intézmény valamennyi dolgozója felé az ott 
folyó munka elismeréseként.  

 
Felelős: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 
Határidő: 2013. október 31. 

 
 
 
 
4. Napirendi pont 
Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának a 2013.  évi 
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről 
 
Basky András elnök: A társulási tanács elnöke a társulás gazdálkodásának háromnegyed éves 
helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban beszámol a Társulási Tanácsnak. A 
beszámoló tartalmazza a társulás költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a 
költségvetési egyenleg alakulását. A Társulás intézményei vonatkozásában az előterjesztés 
mellékletében 2013. egész évi (összevont) módosított előirányzat és teljesítés adat szerepel, így 
gazdálkodásról valós és teljes képet ad. A társulás, valamint intézményei 2013. évi I-III. negyedévi 
gazdálkodásáról elmondható, hogy sikerült a pénzügyi stabilitást megőrizni, amelyhez párosult egy 
fegyelmezett pénzügyi gazdálkodás. Úgy tűnik, hogy a társulás költségvetése a realitásokon alapul úgy 
a bevételek, mint a kiadások vonatkozásában. 2013. III. negyedév gazdálkodása valamint a reális 
lehetőségeink alapján minden remény megvan arra, hogy a IV. negyedév, így az egész évi gazdálkodás 
is eredményes legyen. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a beszámolót, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – Lajosmizse (4), Felsőlajos (4) 
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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26/2013. (X. 31.) TH. 
Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás  
2013. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsa elfogadja a társulás tanács elnökének beszámolóját a 2013. évi gazdálkodás III. negyedévi 
helyzetéről, a beszámoló mellékleteivel együtt. 
 
Felelős: Társulási Tanács, Társulási Tanács Elnöke 
Határidő: 2013. október 31. 
 
 
5. Napirendi pont 
Döntés gépjárműbeszerzést célzó pályázat benyújtásáról 
 
Basky András elnök: Nem jelent még meg a pályázat, csak az előzetes információk vannak meg. Egy 
mikrobusz vásárlására tudnánk pályázatot benyújtani. Nettó finanszírozású lenne a pályázat, és 100 %-
os támogatottságú, így sikeres pályázat esetén nekünk csak az Áfát kellene fizetni. A maximálisan 
nyerhető összeg 10.000.000.- Ft, tehát ez maximum 2.700.000.- Ft lenne. Ezt az előterjesztést a 
Képviselő-testületnek is tárgyalni kell majd, de a pályázatot a Társulás tudja benyújtani. Én azt 
gondolom, hogy mindenképpen meg kellene próbálni, hiszen nagyon nagy szüksége lenne egy új 
kisbuszra az Egészségháznak.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: Teljesen jogos lenne a csere, hiszen nagyon el van használódva 
az autó, sokszor használjuk mi is külterületen.  
 
Basky András elnök: Igen, ez így van, úgy, ahogyan a kollégium kisbusza is. Van-e valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – Lajosmizse (4), Felsőlajos (4) 
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta 
 
 
27/2013. (X. 31.) TH. 
Döntés gépjárműbeszerzést célzó pályázat benyújtásáról 
 

Határozat 
 

1.) A Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás Társulási Tanácsa az egyéb szolgáltatásfejlesztés 
szükségessége miatt úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatásokról szóló VM rendelet 
második célterületére, amennyiben Lajosmizse Város Önkormányzata biztosítja a Társulás 
részére a fejlesztés költségvonzatát. 

2.) A Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt a 
pályázattal kapcsolatosan felmerülő összes dokumentum előkészítésére és aláírására. 

3.) A Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás Társulási Tanácsa felkéri az elnököt, hogy nyertes 
pályázat esetén a pályázat megvalósításához szükséges kiadások – maximum bruttó 
12.700.000.- forint – átutalása ügyében kezdeményezést indítson el Lajosmizse Város 
Önkormányzata irányába.  
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4.) A Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás Társulási Tanácsa vállalja a visszatérítendő 
támogatás 10.000.000.- forint - visszafizetését a pályázati összeg megérkezésétől számított 
három munkanapon belül az önkormányzat K&H Banknál vezetett 10402599-00026400-
00000006 számú bankszámlájára. 
 

 
Felelős: Társulási Tanács, elnök 
Határidő: 2013. október 31. 
Basky András elnök : Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, 
hogy van-e még valakinek más egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? Amennyiben nincs, 
megköszönöm a jelenlevők részvételét és munkáját, mai ülésünket ezennel berekesztem. 
 
 

K.mf. 
 
 

 
 
 Basky András sk.         Sebők Márta sk. 
        elnök      Társulási Tanács Tag 
                  jkv.hit. 
 
 
 
 


