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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa 2021. június 24-én 08.00 órakor, Lajosmizse Városháza 
Dísztermében  megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak:  Juhász Gyula    alelnök 
   Makainé Antal Anikó  Tanács Tag 
   Majoros István  Tanács Tag 
   dr. Adonyi Lajos  Tanács Tag 
   Sebők Márta   Tanács Tag 
   Fekete Zsolt   Tanács Tag 
            
Tanácskozási joggal meghívottak:  dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska 
 
Egyéb meghívottak:    Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens 
      Kocsis Györgyné óvodavezető 
      Óber Roland Művelődési Ház igazgatója 
 
Jegyzőkönyvvezető:    Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 
Juhász Gyula alelnök: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkön a megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 10 fő Tanács Tagból 
Lajosmizse részéről 3 fő, Felsőlajos részéről 3 fő van jelen, összesen 6 fő. Basky András elnök, 
Borbély Ella, Czigány Lajos és Kun János Tanács tagok igazoltan vannak távol az ülésről. A 
meghívóban kettő napirendi pont szerepel. Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb 
napirendi pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja így a napirendi 
pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse 
részéről 3 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 3 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat 
fogadták el: 

  Napirend 
 

Előterjesztő 

1. 30/2020. (XII.17.) LKT elnöki határozat hatályon kívül helyezése Juhász Gyula 
alelnök 

2. Fenntartói támogató nyilatkozat a „KINCSES KULTÚRÓVODA 2021” 
cím elnyerésére kiírt pályázaton való részvételhez 

 

Juhász Gyula 
alelnök 

1. napirendi pont: 
30/2020. (XII.17.) LKT elnöki határozat hatályon kívül helyezése  
Előadó: Juhász Gyula alelnök 
 
Juhász Gyula alelnök: Estike Idősek Klubja működésének szüneteltetése történt egy elnöki 
határozatban. Estike Idősek Klubja szolgáltatás szüneteltetését a veszélyhelyzet idejére azzal, 
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hogy ezen időtartam alatt az ellátottak részére a szükséges ellátást lakókörnyezetükben és 
infokommunikációs eszközökön keresztül kell nyújtani. A veszélyhelyzet enyhítése után az 
intézményvezető kérte a határozat hatályon kívül helyezését. Ezáltal visszaáll a korábbi 
üzemmód, ellátás. Van-e valakinek kérdése, észrevétele a határozat-tervezettel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse 
részéről 3 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

25/2021.(VI.24.)TH. 
30/2020. (XII.17.) LKT elnöki határozat hatályon kívül helyezése  

 
 

H A T Á R O Z A T 
 

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa - a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. 
(XII.4.) Kormányrendelet 15. § (3) bekezdésének hatályos időállapotára figyelemmel – 
2021. július 01-től hatályon kívül helyezi a „Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Estike Idősek Klubja működésének 
szüneteltetése” tárgykörben megalkotott 30/2020. (XII.17.) elnöki határozatot.  
 
Felelős: Társulási-Tanács, Basky András elnök 
Határidő: 2021. június 24. 

 
2. napirendi pont: 
Fenntartói támogató nyilatkozat a „KINCSES KULTÚRÓVODA 2021” cím elnyerésére 
kiírt pályázaton való részvételhez  
Előadó: Juhász Gyula alelnök 
 
Juhász Gyula alelnök: Korábban már volt egy elnyert pályázat és 1,5 millió forintot nyert az 
intézmény. Az előterjesztés melléklete tartalmazza a pályázati összeg felhasználást. Szakmailag 
összeállított a program. Két határozat-tervezet szerepel az előterjesztésben. Az I. határozat-
tervezettel támogatjuk a pályázat benyújtását, illetve annak aláírására. A II. határozat-tervezet 
kimondja, hogy többlet támogatási igényt nem jelenthet az önkormányzat részére. Kocsis 
Györgyné intézményvezető tájékoztatója és kérelme megtalálható az előterjesztésben. Kocsis 
Györgynének van-e hozzáfűznivalója? 
 
Kocsis Györgyné óvodavezető: Tisztelt Társulási Tanács! Minden évben az Emberi Erőforrás 
Minisztériuma meghirdeti a pályázatot. Veszélyhelyzet miatt nem januárban, februárban jelent 
meg, hanem június 8-án és 10-én került kihirdetésre. Nagyon rövid volt az idő. Minden 
tagóvodába eljutattam a pályázatot és a Szent Lajos utcai óvoda nevelőtestülete vállalta, hogy 
elkészítik a pályázatot és benyújtásra került. Minden óvodának lehetősége lesz a csatlakozásra. 
Először a székhely óvoda nyerte meg a pályázatot. A tegnapi értekezleten elmondtam, hogy 
hogy a következő években felsőlajosi tagintézmény is beadja a pályázatot. Most 1,5 millió 
forintot lehet nyerni, előző évben 1,3 millió forintot nyertünk. A támogatáshoz önrészre nincs 
szükség. Bízom benne, hogy nyertes lesz a pályázat. Tagintézményenként lehet pályázni. Idén 
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a Szent Lajos úti tagintézmény nyújtja be a pályázatot. A többi intézménynek is lehetősége van 
benyújtani a pályázatot. 

 
Juhász Gyula alelnök: Köszönjük szépen a kiegészítést. Intézményvezető asszony elmondta, 
hogy a többi intézmények is lehetősége van benyújtani a pályázatot és ezeket a programokat, 
amiket látunk hasonló módon megtudják valósítani a többi tagintézmény is. A következő 
években is kiírásra kerülhet a pályázat. Van-e valakinek kérdése, észrevétele az I. határozat-
tervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja az 
I. határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 
tagjai Lajosmizse részéről 3 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 3 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozták: 

26/2021.(VI.24.)TH. 
A „Kincses Kultúróvoda 2021”cím elnyerésére kiírt pályázaton való részvételhez 
fenntartói támogató nyilatkozat (Szent Lajos utcai tagintézmény) 

 

 Határozat 

1.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa nyilatkozik, hogy a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde által a Szent Lajos utcai tagintézmény vonatkozásában benyújtani 
kívánt „Kincses Kultúróvoda 2021” cím elnyerésére irányuló pályázat benyújtását és 
annak megvalósítását támogatja.  

2.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a fenntartói 
támogatói nyilatkozat aláírására. 

Felelős: Társulási Tanács, Társulási Tanács elnöke 
Határidő: 2021. június 24. 

 
Juhász Gyula alelnök: Van-e valakinek kérdése, észrevétele a II. határozat-tervezettel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a II. határozat-
tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai 
Lajosmizse részéről 3 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 3 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozták: 

27/2021.(VI.24.)TH. 
A „Kincses Kultúróvoda 2021”cím elnyerésére kiírt pályázaton való részvételhez egyéb 
fenntartói döntés (Szent Lajos utcai tagintézmény) 
 

Határozat 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa felhívja a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
vezetőjének figyelmét arra, hogy a „Kincses Kultúróvoda 2021” pályázat nyertessége esetén 
annak megvalósítása a fenntartó vonatkozásában nem járhat többletkiadással. 
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Felelős: Társulási Tanács 
Határidő: 2021. június 24.  
 
Juhász Gyula alelnök: Mivel más nyílt napirendi pont nincs a mai ülést 13.12 órakor bezárom. 
 

K.mf. 
 

 Basky András                                                       Sebők Márta sk. 
         elnök távollétében:            Tanács Tag 

                                   jkv.hit. 
 
 
 Juhász Gyula sk. 
      alelnök 

 


