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JEGYZİKÖNYV 

 
 
Készült: A Képviselı-testület 2013. május 31-én, 11.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott 
rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, Józsáné dr. Kiss Irén, Sebık Márta, Apró Ferenc, Keresztes 
Ferenc, Kollár László, Orbán Antal, Péli Szilveszter képviselık. dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Belusz 
László, Koller Dániel,  Baranyi-Rostás Rodrigó képviselık jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai 
ülésünkön. A Képviselı-testület létszáma összesen 8 fı. 
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
 
       
Egyéb meghívottak:  Juhász Gyula Felsılajos polgármestere 
 Kun János Felsılajos alpolgármestere 
 Makainé Antal Anikó Felsılajosi képviselı 
 Majoros István Felsılajosi képviselı 
 Czigány Lajos Felsılajosi képviselı 
 Dömötör Klára Edit irodavezetı 
 Horváth Sándor pályázati referens 

Bai Tímea csoportvezetı 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Tengölics Judit IGSZ képviselıje 
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezetı 
 

 
Jegyzıkönyvvezetı:  Terenyi Helga 
 
 
 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésünkön. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, 8 fı képviselı jelen van. dr. Adonyi Lajos 
alpolgármester, Belusz László, Koller Dániel, Baranyi-Rostás Rodrigó képviselık jelezték, hogy nem 
tudnak részt venni a mai ülésünkön. Külön köszöntöm a Felsılajosi Képviselı-testületet is. 
A meghívóban 2 napirendi pont szerepel, kérdezem, hogy van-e még valakinek más napirendi pont 
tárgyalására javaslata?  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Az IGSZ megszőnését nem vesszük fel napirendre? 
 
Basky András polgármester: Ezen az ülésen nem tudjuk felvenni, mert ez azért nem olyan egyszerő 
történet. A következı testületi ülésen visszatérünk rá. Van-e még valakinek más javaslata? 
Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
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Elıterjesztı 

1. 
 
 
2. 
 

 A Lajosmizsei Feladatellátó Társulás létrehozása 
 
 
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabálya módosításának 
elfogadása 

Basky András 
polgármester 
 
Basky András 
polgármester 
 
 
 

 
 
 
1. Napirendi pont 
A Lajosmizsei Feladatellátó Társulás létrehozása 
 Elıadó: Basky András polgármester 

 
Basky András polgármester: A legutóbbi ülésünkön már volt szó a társulásokról, hogy meg kell 
szüntetnünk ıket, és egy új, jogi személyiséggel rendelkezı társulást kell létrehoznunk. A Felsılajosi 
Képviselı-testület délelıtt már tárgyalt errıl a témáról, de kértem ıket, hogy jöjjenek be az ülésünkre, 
hiszen a két testületnek egyformán kell döntenie ahhoz, hogy ez mőködıképes legyen. Mindig azt 
mondtuk, hogy a két település között harmonikus, jó kapcsolat van. Jogszabályi változások miatt át kell 
alakítanunk jogi személyiségő társulássá a jelenlegi társulásainkat. Azt gondolom, hogy ez az új 
jogszabályi környezet azokat a folyamatokat, melyek eddig voltak, nem befolyásolhatja. A döntéseket 
nem szabad a Képviselı-testület kezébıl kiengedni, hiszen a két önkormányzatnak kell a szükséges 
pénzeszközöket hozzátenni. Az elıterjesztésben is benne van, hogy a Társulás bevételei az állami 
normatívákból, saját bevételekbıl, és az önkormányzatok által átadott pénzeszközökbıl tevıdnek össze. 
A társulás létrehozásával több pénz nem lesz a rendszerben, de ha nem hozzuk létre, akkor nem lesz 
ennyi sem. Bármilyen döntés születik a társulásnál, azt elızetesen mindkét Képviselı-testületnek meg 
kell tárgyalni, így nem fordulhat elı olyan, hogy ellentétes döntések születnek a Képviselı-testületi 
ülésen és a Társulási Tanácsban. Az elıterjesztés szerint a tanácsba delegált személyek a két 
polgármester, és a két alpolgármester. A Képviselı-testületben az intézményekkel kapcsolatos döntéseket 
minısített többséggel kellene meghozni, magában a Társulásban pedig csak az egyhangú döntés a 
megengedett. Az elıkészítés során számos olyan kérdés merült fel, amit nem láthattunk elıre, ilyen 
például az is, hogy azt gondoltuk, hogy létrehozzuk a társulást, és az elszámolását majd az IGSZ végzi. 
De jogszabály azt mondja ki, hogy csak a Hivatal végezheti ezt a feladatot, így át kell gondolni az IGSZ 
sorsát is. Hiszen két nagy feladatrész, amit eddig végzett, az óvoda és az Egyszi könyvelése bekerül a 
Hivatalhoz, viszont egyelıre náluk marad még a mővelıdési ház és a konyha, és az iskolai feladatok. 
Nagyon át kell gondolnunk, hogy mi lenne az optimális a mőködésük tekintetében. Jelen pillanatban a 
két társulást meg kell szüntetnünk, ezt követıen létre kell hoznunk egy új társulást, majd alapító 
okiratokat kell módosítanunk ahhoz (óvoda, bölcsıde, Egyszi), hogy a társulás mőködıképes legyen.  
Ha ezeket a döntéseket meghoztuk, akkor létrehoztuk a társulást. A Társulási megállapodásban néhány 
pontosító javaslat lesz. A VII. fejezet 7. pontjában az elsı mondatban a december 31-ig helyett december 
31-i fordulónappal elszámoltra javítsuk. A következı, hogy az év végi beszámolót nem a polgármester 
készíti el, hanem gondoskodik annak elkészítésérıl. A 9. b) pont úgy módosulna, hogy nem csak a 
Felsılajos által csökkentett térítési díjat kell megtéríteni a Társulásnak, hanem Lajosmizsérıl is. Tehát a 
„Felsılajos település” szöveg helyébe „Tagok” szövegrész kerül. Van még egy módosítás, melyre 
megkérem pénzügyi irodavezetı asszonyt, hogy mondja el nekünk. 
 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı: A VII. fejezet 5.e) pontja az alábbiak szerint módosul: „ A 
Társult Önkormányzatok hozzájárulásának megoszlását minden évben a Társulási Tanács költségvetési 
határozata tartalmazza.  A hozzájárulást havonta elıre, a tárgyhónap 05. napjáig kell megfizetni a 
Társulás költségvetési elszámolási számlájára való átutalással.  
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A költségvetés elfogadásáig az elızı évben megállapított utolsó tagi hozzájárulás összegének megfelelı 
összeg kerül megfizetésre. A tárgyévi és a már megfizetett összeg közötti különbözetet, a márciusi 
hozzájárulás összegének megfizetésekor kell rendezni.” 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Ezt egyszerően mond el, hogy mindenki értse.  
 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı: Mivel január-februárban még nincs költségvetés, de addig 
is a társulásnak mőködnie kell, ezért a tagoknak az elızı évi utolsó utalási összeget kell utalniuk ebben a 
két hónapban. A költségvetéskor megállapítjuk a tárgyévi összeget, és az elızı tárgyévi közötti 
különbözetet pedig márciusban rendezik az önkormányzatok.  
 
Basky András polgármester: A lényege akkor ha jól gondolom, hogy ahogyan eddig is volt az 
intézmények mőködése és finanszírozása az elızı év bázis alapján indult. Amikor a költségvetés 
elfogadásra kerül, akkor lehet a pontosításokat elvégezni. Részemrıl ennyi volt, amit pontosítani kellett. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
 
Juhász Gyula Felsılajos polgármestere: Köszönöm szépen. Mint elhangzott, mi már foglalkoztunk 
ezzel a témával délelıtt. A pénzátadásra csak annyit reagálnék, hogy ez eddig is így mőködött. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy a társulásnak jól kell tudni mőködni. Az a kérésem, hogy eddig sem volt 
probléma a társulásokkal, ezután se legyen. A tanácsnak szorosan együtt kell mőködnie a Képviselı-
testületek döntéseivel. Várjuk, hogy mi a lajosmizsei Képviselı-testületnek az elképzelése a Tanáccsal 
kapcsolatosan.  
 
Basky András polgármester: Én azt tartom nagyon fontosnak, hogy amikor a két Képviselı-testület 
átbeszéli az anyagot, többségi döntés szülessen. Így nem a saját véleményüket viszik a Tanácsba a 
delegált személyek, hanem a többségi véleményt. Irénke kér szót. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Nagyon fajsúlyos téma van elıttünk, és nagyon kevés az 
idı rá. Sok kérdés felmerült bennem ezzel kapcsolatosan, és mivel nem volt bizottsági ülés, alaposan át 
kell beszélnünk. Látni kell, hogy ha létrehozzuk a Társulást, ennek a keretein belül fog mőködni a két 
intézmény. A mőködés, az intézményvezetık kinevezése, a költségvetés, a munkáltatói jogok mind a 
Társuláson belül fog mőködni. Én alapjaiban egy elhatárolást szeretnék, hiszen az alapítók létrehozzák, 
és utána mőködjön. A mőködés a társulás keretein belül fog történni. És ezért nem mindegy az, hogy kik 
a tanács tagjai. Én tisztelettel javaslatot tennék, a mőködıképesség érdekében, mégpedig a két település 
polgármesterét, és a bizottságok elnökeit javaslom a tanács tagjainak. A mőködésre az Mötv. szabályait 
venném át. Belusz Lászlónak volt egy javaslata, hogy a Társulásban lévı intézmények vezetıi is 
legyenek benne a Tanácsban. Én azt gondolom, hogy ezt az Mötv. is megengedi, hogy delegált tagok 
legyenek. Itt az van. hogy a munkaszervezet feladatait a hivatal látja el. De akkor felmerül a kérdés, hogy 
miért nincs itt az IGSZ megszőnése? 3-5 emberrıl van szó, miért nem lehetett ezt megoldani? Mert 
rögtön felmerül a kérdés, hogy ha nem kapja meg a pénzügyi iroda a segítséget, akkor hogyan fogja tudni 
ellátni pluszba ezeket az intézményeket? Vagy mi az oka annak, hogy az IGSZ megszőnésérıl most nem 
tudunk dönteni? Nem fértünk bele a határidıbe? A következı pedig, hogy adjunk egy tisztességes nevet 
ennek a társulásnak. Én javaslom a Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás elnevezést.  
Az alapító okiratunkat pedig pontosítani kellene, hiszen benne van a fekvıbeteg ellátás, fogyatékosok 
nappali ellátása, de nekünk ilyen feladataink nincsenek.  
Az anyagban az van benne, hogy a SZMSZ-t a tanács határozza meg. De ezen kívül még rengeteg 
szabályzat van, meg szakmai programok, azokkal mi lesz?   
 
Basky András polgármester: Néhány dolgot elmondanék a társulási megállapodásról. Nyilván ez a 
megállapodás még arra a variációra vonatkozik, amit elmondtam, hogy a két testület dönt, és ezt a 
döntést kell tovább vinni. Ezért van az, hogy egyhangú döntést írtunk bele. Ha nem ezt a variációt 
választjuk, hanem azt, hogy kiszélesítjük a kört, akkor az egyhangú döntés, és azt, hogy mindenki mindig 
ott legyen, nem eszközölhetı.  
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: De nem ugyanazokról a döntésekrıl van szó! Az 
alapításról dönt a testület, de a tanácsban már más jellegő döntésekrıl lesz szó, például egy beszámoló 
elfogadása, egy normatíva lehívása. Tehát az nem igaz, hogy ugyanazokról a témákról kell dönteni a 
testületnek és a tanácsnak, hiszen a mőködést átadta a tanácsnak. 
 
Basky András polgármester: Igen, átadja, de azt is eldönti, hogy mennyi pénzt ad a mőködéshez.  
Én azt nem tartom jó ötletnek, hogy az intézményvezetık tagok legyenek a Társulati Tanácsban, hiszen 
ne ık hozzanak döntéseket az intézményüket illetıen, de meghívott vendégek minden további nélkül 
lehetnek.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Rendben, én ezt el tudom fogadni, de a két polgármester, 
és a bizottsági elnökök legyenek benne. Egy 7 tagú tanácsot javasolok, és a mőködésre az Mötv. 
szabályait alkalmazni. 
 
Basky András polgármester: Az én véleményem továbbra is az, hogy a Társulási Tanácsot nem szabad 
szabadjára engedni, a Képviselı-testületet kell, hogy képviselje.  
 
Apró Ferenc képviselı: Én Juhász Gyula polgármester úrral értek egyet, eddig is nagyon jól mőködött 
minden, ezután is így kell mőködnie. Irénkéhez csatlakoznék abban, hogy az egyhangú döntés nekem 
sem szimpatikus. Mit beszélünk meg, ha átadjuk nekik a jogot? Nem kötelezhetünk senkit arra, hogy azt 
mondja, amit én. A többségi szavazattal jól szoktak mőködni a dolgok szerintem. A 6. oldalon látható, 
hogy a pénzügyi irodán duzzasztunk egy nagyot, hiszen a feladatok bejönnek. Az IGSZ-nek be kell 
jönnie ide. Például a munkáltatói jellegő dolgokba a testületnek nem lesz beleszólása.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Néhány kérdéskör felmerült, amit pontosítanunk kell 
majd. Elsı körben van-e még valakinek kérdése? 
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: A társulás elnevezésével kapcsolatban nekem is az a véleményem, 
hogy derüljön ki a nevébıl, hogy mivel is foglalkozik. Azzal is egyetértek, hogy a bizottsági elnökök is 
legyenek tagjai a tanácsnak. A gazdálkodási feladatokat a hivatal látja el, és itt mindenképpen 
vagyonátadásról van szó, még akkor is, ha csak mőködtetésre adjuk át a vagyont. Kérdésem lenne, hogy 
a 9. oldalon a 17-es pontban,  „A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog” 
címszó alatt mi az a 200.000.-Ft vagyoni értékő jog? Ez micsoda Piroska? 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Megvárnám az összes kérdést, és utána egyben válaszolnék. 
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Rendben. Az óvodánál az egyéb gép sorban is a 4.325.994.- Ft 
micsoda? Nem egyéb berendezés? És azt szeretném még megkérdezni, hogy ezek a számok miért a 2011. 
június 7-i állapotot tükrözik? Miért nem mondjuk 2012. december 31-i állapotot? 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Megpróbáltam minden kérdést feljegyezni, ami elhangzott, 
igyekszem is mindegyikre válaszolni. A munkaszervezettel kapcsolatosan az Mötv. úgy szabályoz, hogy 
a Társulás munkaszervezete eltérı megállapodás hiányában a székhely a Polgármesteri Hivatal. Ez alatt 
azt kell érteni, hogy amennyiben mondjuk egy olyan társulás jönne létre, ahol több hivatal van a 
társulásban, akkor abban az esetben a székhely hivatala a munkaszervezet. A Társulási Tanács merült 
még fel, az erre vonatkozó szabályozást az Áht. tartalmazza. Az Áht. 9. szakasza 1. bekezdésében foglalt 
jogköröket gyakorolná a Társulási Tanács, és gyakorolja is kötelezı erıvel. Ezen jogkörök közül 
egyetlen egyet ír felül az Mötv. azon rendelkezése, mely kimondja, hogy az alapításról csak az 
önkormányzat rendelkezhet. Tehát ez szigorúan a Képviselı-testület kezében marad, vagyis az alapító 
okirat kiadása.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Nem ez volt a kérdés, hanem az, hogy az egyéb 
munkáltatói jogot ki gyakorolja, mert az egyik helyen az van, hogy a tanács, a másikon pedig, hogy az 
elnök.  
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Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Az intézményvezetı felett a kinevezési jogkört a Társulási Tanács 
gyakorolja, és úgy, ahogy eddig is az egyéb munkáltatói jogokat az intézményvezetı felett a 
polgármester gyakorolta, ez most a tanács elnöke lesz.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: A 19. oldalon lévı vezetı kinevezésének rendje, és a 23. 
oldal 8. b) pontja között ellentmondás van. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Ezt korrigálni fogjuk. Az egyéb munkáltatói jogok a társulás 
elnökéé.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: A 8. a) pontban a Tanács hatáskörébe tartozik a 
költségvetési szerv szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyása/szabályzatához egyetértés adása.  
 
Basky András polgármester: Tehát akkor a mőködési és egyéb szabályzatának, szakmai programjának 
jóváhagyása a Tanács hatásköré tartozik. Akkor amit itt most eddig letisztáztunk, úgy tekintjük, hogy 
ezeket a módosításokat már meg is tettük, és amikor majd szavaztatom, természetesen ezekkel együtt 
fogom.  
 

Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Az Mötv. azt mondja ki, hogy a Társulási Tanácsot a társult 
önkormányzatok Képviselı-testületei által delegált tagok alkotják. Tehát nem határozza meg azt az 
Mötv., hogy hány tagot lehet delegálni. Ugyanakkor a 94. § 4. bekezdése azt tartalmazza, hogy a 
Társulási Tanács akkor határozatképes, ha a megállapodásban meghatározott számú, de legalább a 
szavazatok felével rendelkezı képviselı jelen van. Ezért kell a megállapodásban lerögzíteni, hogy a 
Tanácsban részt vevı tagok mennyi szavazati joggal rendelkeznek. A javaslat elfogadásához a 
megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi képviselıi igen szavazat szükséges, amely 
meghaladja a jelen lévı képviselık szavazatainak több mint felét. A minısített többséghez a 
megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi igen szavazat szükséges, amely eléri a 
Társulásban részt vevı tagok szavazatának több, mint felét, és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának a felét. Ezt azért mondtam el, hogy amennyiben a Képviselı-testület növelni kívánja a 
Társulásba delegált tagok számát, akkor már nem célszerő kimondani azt, hogy mindig, mindenkinek ott 
kell lennie, és akkor ez a szabályozás lesz érvényes. És amennyiben nem egyhangú szavazattal döntenek, 
akkor le kell szabályozni, hogy mely esetekben szeretnének minısített többséggel dönteni. A Társulás 
nevét teljes mértékben az önkormányzatok határozzák meg, célszerő azonban minél rövidebb nevet 
választani. Mi azért gondoltunk a feladatellátó társulásra, mert itt nem kötjük meg, hogy milyen 
feladatokat lát el a társulás, ezáltal bármilyen más feladatot be lehet vinni. Az Egyszi alapító okiratánál 
mi abból dolgoztunk, ami jelenleg is benne van, de ezt mindenképpen felül kell vizsgálni.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Jó, de én azt mondom, hogy ami teljesen egyértelmő, 
hogy nincs, azt azért vegyük ki most. 
 
Basky András polgármester: Rendben, amit alapból ki tudunk venni, azt vegyük ki, de pontosítani 
szerintem még fogjuk. Az alapító okirat módosítás érinti a társulási megállapodást is.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: A 16. oldalon a települési önkormányzat az egészségügyi 
alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, 
persze, csak ez nem a mi feladatunk. Az iskola-egészségügyi ellátás helyébe az iskolai-védınıi ellátást 
írjunk. A helyi önkormányzat biztosítja a tulajdonában vagy használatában levı járóbeteg-szakellátást, 
illetıleg fekvıbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények mőködését, ebbıl a fekvıbeteget 
húzzuk ki. A 3-as pontban a szájhigiéniát húzzuk ki. A 15. oldalon a hsg-t húzzuk ki. A 18. oldalon a 
szakfeladati elnevezéseknél az a neve a szakfeladatnak, hogy járó beteg ellátás, fogorvosi ellátás 
komplex fejlesztési támogatása? Mert nálunk fogorvosi ellátás nincs.  
 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı: Ez a szakfeladat neve, az 56/2012. Korm. rendelet alapján, 
nem lehet módosítani. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Rendben, köszönöm.  
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Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Akkor amiket Irénke felsorolt, kihúztuk belıle, és 
ennek megfelelıen fogjuk szavazni. Térjünk vissza a névre. Nekem mind a két megoldás jó.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Nekem az az észrevételem, hogy bármilyen szervezet, cég 
elnevezésénél azért ki szokott derülni a névbıl, hogy mivel foglalkozik. Ha csak azt írjuk, hogy 
feladatellátó, az nem fejezi ki a tevékenységi kört. A rövidített neve lehet a Lajosmizsei Feladatellátó 
Társulás, de a teljes nevébıl ki kell derülnie, hogy milyen tevékenységet lát el.  
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Várhatóan milyen tevékenységek kerülnek még bele a Társulásba? 
Mire számítunk? 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Ez az önkormányzatoktól döntésétıl függ, hiszen a helyi 
önkormányzatok, a polgármester, és a jegyzı hatáskörébe tartozó feladatokra lehet társulni. Tehát 
nagyon tág a lehetıségek sora. 
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Szerintem nevesítsük akkor a tevékenységet, és majd ha változás 
lesz, módosítjuk.  
 
Basky András polgármester: Rendben, akkor Irénkének volt egy javaslata.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulás. Röviden Lajosmizsei Feladatellátó Társulás.  
 
Basky András polgármester: Rendben. Visszaadom még Piroskának a szót. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Képviselı asszonynak volt egy kérdése, melyre Kocsisné Anikót 
szeretném kérni, hogy segítsen megválaszolni. Mégpedig az óvoda alapító okiratában a 17. pontban volt 
kérdés. 
 
Kocsis Györgyné óvodavezetı: A vagyon átadásra került, hiszen a számítástechnikai eszközöknél már 
az IGSZ megtette a kellı lépéseket, megvan a pontos összegünk, hogy mennyivel csökkentek le, és azt 
beszéltük meg Tengölics Judittal, hogy nemcsak a számítástechnikai eszközökre terjesztjük ki, hanem az 
egyéb gépekre is. Tehát ezt a júniusi ülésre hoznánk be, hiszen abban maradtunk, hogy ez a módosítás 
júniusban is megtehetı. Az épületnél meg majd nyilván nı az értéke, ezért vártunk még egy kicsit a 
vagyonnál. Az a probléma, hogy nem írhatjuk a táblázatra, hogy 2013. májusi állapot, mert a többi adat 
meg régebbi.  
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Na de hát miért nem lehetett mondjuk 2012. december 31-i 
állapotot írni? 
 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı: A 2012. évi beszámoló 01-es őrlapjából ki tudjuk szedni az 
adatokat. Ezt akkor kicseréljük.  
 
Basky András polgármester: A módosításokat úgyis el kell végeznünk a 3 új óvodai csoport miatt, 
akkor megtesszük ezeket a pontosításokat is. Ez elfogadható így?  
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Nincs más lehetıség, el kell fogadni, hiszen döntenünk kell. És az 
egészségháznak miért nincs ilyen kimutatása a vagyonelemekrıl? 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Az Egészségház alapító okiratában eddig sem volt benne.  
  
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Ez idáig rendben van, de vagyonelemeket adunk át mőködtetésre. 
Szerzıdést fogunk készíteni, annak kell, hogy legyen egy analitikája. Annak van egy bruttó értéke. Az, 
hogy most benne volt az alapító okiratba, vagy nem, az egy dolog.  
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Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı: A 2012. évi beszámoló mérleg őrlapjából öt perc alatt 
bediktáljuk.  
 
Basky András polgármester: Rendben, akkor az adatokat kicseréljük a december 31-i állapotra mindkét 
intézménynél.   
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: De akkor is kell egy analitika. Hogy hány asztal, szék, stb kerül 
átadásra. 
 
Tengölics Judit IGSZ képviselıje: Az adatokat kicseréljük a 2012. december 31-i állapotra, de a 
vagyonátadás majd a június 30-i mérleg alapján fog átkerülni, az azt alátámasztó leltár alapján.  
 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı: Tehát ez úgy fog zajlani, hogy az egészségház és az óvoda 
a 1251-es szektor alatt, mint intézmény megszőnnek, és a 1248-as Társuláshoz tartozó intézményként 
pedig életre kel. A vagyon átadás-átvétel jegyzıkönyv alapján fog történni, a leltárt mindenképpen meg 
kell tenni, és ott már a valós adatok fognak szerepelni.  
 
Basky András polgármester: Jó, tehát akkor a 9. oldal 17-es pontjánál az adatok ki lesznek cserélve a 
2012. december 31-i állapot szerint. Ez így elfogadható? Igen. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Tengölics Judit mondott egy varázsszót, hogy a december 
31-i mérleg és a tárgyév június 30-ával elkészített mérleg alapján lesz a vagyon átadás-átvétel. 
 
Basky András polgármester: Az elıterjesztésben én abból indultam ki, hogy a két testület dönt a 
legfontosabb dolgokban, és azt viszik tovább a Társulásba. A Tanácsba akkor delegáljuk a két 
polgármestert, és a bizottsági elnököket. De ezt Felsılajosnak is el kell döntenie.  
 
Juhász Gyula Felsılajos polgármestere: Én szeretném ha nálunk is a polgármester, alpolgármester, és 
bizottsági elnök asszonyunk lenne delegálva.  
 
Basky András polgármester: Köszönöm. A 22. oldal IV. fejezet 2. pontjában kellene javítanunk, hogy 
a Tanácsba delegált tagok Lajosmizsérıl a mindenkori polgármester, mindenkori bizottsági elnökök, 
Felsılajosról pedig a mindenkori polgármester, alpolgármester, és a bizottság elnöke. És akkor nem kell, 
hogy minden tag jelen legyen, hanem az Mötv. szabályait követjük. a tanács tagjai pedig egyenlı 
szavazati joggal rendelkeznek. Minısített többséggel döntenénk a költségvetésrıl, zárszámadásról, és az 
intézményvezetı munkáltatói jogkörének gyakorlásához.  
 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı: Elnézést, de a létszám arány nem jó, mert akkor az ı 
szavazatuknak többet kellene érni. Hiszen ha Felsılajosról hárman vannak, még meg sem szólaltak, de 
már le vannak szavazva. A három szavazatnak annyit kellene érni, mint az ötnek, hogy kiegyenlített 
legyen. Most vagy mind az öt képviselı bemegy Felsılajosról is, és akkor egyenlı, vagy pedig a három 
szavazatnak kell annyit érni, mint az ötnek.  
 
Juhász Gyula Felsılajos polgármestere: Én azt gondolom, hogy nem lehet ilyen szavazati arányunk, 
mert akkor a tanács nem fog tudni mőködni. Gondoljunk csak bele, hogy ugye minden képviselı a saját 
intézményére koncentrál. Pályázatoknál Felsılajos nehezebben tud pályázni, hiszen általában a fenntartó 
pályázhat, és akkor Lajosmizse elıtérbe kerül. Én ebben kérném a képviselıket, hogy gondoljanak egy 
kicsit Felsılajosra is. Én nem látok más problémát. 
 
Basky András polgármester: Most a szavazati arányokat számolgatjuk. Ha egyszerő többség kell, 
akkor is elég Lajosmizse, ha minısített többség kell, az is 5 fı, és akkor is elég Lajosmizse. Abban biztos 
vagyok, hogy a társulás addig tud mőködni, amíg egységes a döntés. Lajosmizsének maximálisan kell 
támogatni a Felsılajosi dolgokat is. A Tanácsban a tagok egyenlı szavazati joggal rendelkeznek. 
Felsılajos 3 fıt, Lajosmizse 5 fıt delegál. A mőködésre vonatkozóan az Mötv. szabályai az irányadóak. 
Van egy olyan a megállapodásban, hogy szavazni személyesen, vagy írásban lehet. Itt az írásban-t 
szerintem vegyük ki. 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Ez azért van benne, mert nem mindenki vállalja fel a 
véleményét nyíltan.  
 
Basky András polgármester: Szerintem ha valaki vállalta, hogy képviselı, akkor vállalja a véleményét 
is.  
 
dr. Balogh László jegyzı: A tanácskozási jogról is beszéljünk. 
 
Basky András polgármester: Úgy van, akkor tanácskozási joggal vehet részt a társult önkormányzat 
jegyzıje, intézményvezetık, és valamennyi képviselı meghívást kap az ülésre.  
Tehát akkor a 3. oldalon az I. és II. határozat-tervezet változatlan marad. A III. határozat-tervezet a 
polgármestert és a bizottsági elnököket delegáljuk a tanácsba. Be kell írnunk a hosszabb nevet is és a 
rövidebbet is.  
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: A IV-V. határozat-tervezetben is van változás, mert ide be kell 
emelni a vagyoni táblát, és azt az egységes szerkezetbe is át kell emelni. 
 
Péli Szilveszter képviselı: Ide nem lehetne betenni azt, hogy közfeladat ellátó? Nem csak feladatellátó, 
hanem közfeladat ellátó. 
 
Basky András polgármester: Jó, tehát akkor a IV-V. határozat-tervezetben a táblákat javítjuk, azzal, 
hogy a 2012. december 31-i állapotot tesszük bele. A VI. határozat-tervezetnél a 12. oldal 2. pontjából 
kijön az a-b, az e) ponthoz csak a védınıi ellátás vonatkozik. A 13. oldalon kijön a fekvıbeteg ellátás, 
kijön a szájhigiénia, a hsg pedig összeszervezésre kerül. És akkor eljutottunk a társulási 
megállapodáshoz. 22. oldalon IV. fejezeténél a Tanács tagjai egyenlı szavazati joggal rendelkeznek. 23. 
oldal 8/b pontjánál az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója a társulás elnöke lesz, akit majd megválaszt a 
tanács.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Meg akkor itt egy 9-es pont beépül, az egyéb munkáltatói 
jogokról. 
 
Basky András polgármester: Rendben, akkor 9-es pontnak beépül, hogy a Társulási Tanács elnöke 
gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. A 25. oldal 7-es pont 5/e pontja változik úgy, ahogy 
irodavezetı asszony elmondta, hogy január-február hónapban hogy mőködik a finanszírozás. Én ezeket 
írtam le, van-e valami amit kihagytam? Mi ezeket a módosításokat elvégezzük, kiküldjük minden 
képviselınek, hogy át tudja nézni, hogy minden módosítás megtörtént-e. Nagyon sok a változtatás, és ha 
most bizottsági ülés után lennénk, akkor át tudnánk dolgozni a testületi ülésre, de így ezt most kell majd 
megtennünk. Egy napja lesz minden képviselınek arra, hogy átolvassa, és kifogással éljen, ha akar. 
Amiket itt most módosítottunk, be lesznek dolgozva, és ezekkel a módosításokkal kell elfogadnunk a 
határozatokat.  
 
Apró Ferenc képviselı: A 6. oldalon van, hogy megszőnik az IGSZ, és be lesz hozva a Hivatalhoz. Az 
ottani emberekrıl nem beszéltünk, hogy mi lesz velük.  
 
Basky András polgármester: Ha ezt lezárnánk, akkor beszélnénk róla.  
 
Apró Ferenc képviselı: Rendben, viszont a 15. oldalon a vezetı kinevezésénél, mivel itt átszervezésrıl 
van szó, lesz kiírva pályázat vagy nem lesz kiírva? Mert ugye átszervezésnél van rá lehetıség. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: De nincs is benne ilyen. Jogutódlásról van szó, nem mondja ki a 
társulási megállapodás, hogy pályázatot írna ki. 
 
Basky András polgármester: Így van, mivel jogutódlásról van szó, a két intézményvezetıt a Társulás 
megörökli. Jegyzı úr kér szót. 
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dr. Balogh László jegyzı: Az egyéb munkáltatói jogokkal kapcsolatosan mondanám el, hogy az Áht. 
szerint ez az irányító szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik, tehát a Társulási Tanácséba. Így fogjuk 
átdolgozni.  
 
Basky András polgármester: Köszönjük a kiegészítést. Ha jól gondolom, akkor arról beszélünk, amit 9. 
pontnak beírtunk, hogy az akkor mégsem kerül oda be. Az alapító okiratból pedig ki kell venni a 
munkáltatói jogokat. Aki eddig követte az ülést, az jól láthatta, hogy hogyan zajlik egy bizottsági ülés, 
mindezek a részletkérdések ott kerülnek megvitatásra.  
 
Juhász Gyula Felsılajos polgármestere: Mielıtt szavazásra kerülne a sor, szeretnék egy pár szót 
váltani a Felsılajosi képviselıkkel, hiszen annyi új információ hangzott itt el.  
 
Basky András polgármester: Rendben, 13.30 órakor szünetet rendelek el. 
 
 

SZÜNET 
 
Basky András polgármester: 13.50 órakor folytatjuk ülésünket.  
Alapjában véve eljutottunk odáig, hogy a szükséges döntéseket meg tudjuk hozni, hiszen alaposan 
átbeszéltük az anyagot. Felsılajos is átbeszélte, ık is egyetértenek a módosításokkal. Orbán Antal kér 
szót. 
 
Orbán Antal képviselı: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy Felsılajosnak is egyenlı szavazati 
arányt kellene adni. Ez lenne az elfogadható, hogy 5 fıvel vegyenek részt a Tanácsba. 
 
Péli Szilveszter képviselı: A lakossági arányt is figyelembe kellene venni.  
 
Basky András polgármester: Akkor Felsılajosnál van a döntés lehetısége. 
 
Juhász Gyula Felsılajos polgármestere: Köszönjük szépen a felvetést. Azt gondolom, hogy nem titok, 
hogy szünetben mi is errıl beszélgettünk, és megmondom ıszintén, hogy ha a Lajosmizsei Képviselı-
testület úgy gondolja, hogy mind az öt Felsılajosi képviselıt delegáljuk, örömmel vesszük. Mi 
elfogadtuk volna a három tagot is, így ezzel bizalmat szavaztunk volna Lajosmizsének, így ezzel viszont 
ık szavaznak bizalmat nekünk.  
 
Basky András polgármester: Köszönjük szépen. Elıször akkor Orbán Antal módosító indítványát 
szavaztatom, mely arra irányul, hogy Felsılajos 5 fıt delegáljon a Tanácsba. Van-e még valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
90/2013. (V. 31.) ÖH. 
Képviselıi módosító indítvány a Társulási Tanács létszámára vonatkozóan 
 

Határozat 
 

 

 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Orbán Antal képviselı módosító 
indítványát, mely arra irányult, hogy javasolja, hogy a létrejövı jogi személyiségő Társulás 
Társulási Tanácsába Felsılajos Község Önkormányzata részérıl ugyanannyi tag kerüljön 
delegálásra, mint Lajosmizse részérıl, azaz 5 fı, elfogadta.   

 

 Felelıs: Képviselı-testület 
 Határidı: 2013. május 31. 
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Basky András polgármester: Egyesével szavaztatom a határozatokat. . Van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata az anyaggal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki az I. határozat-tervezetet 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
91/2013. (V. 31.) ÖH. 
Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás megszüntetése  
 
 

Határozat 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizse és 
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulást 2013. június 30. napjával jogutódlással 
megszünteti.  

(2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Basky András polgármestert, 
mint a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a hatályos közoktatási intézményfenntartói 
társulás VI.1.  pontjában foglaltaknak megfelelıen készítse el a pénzügyi elszámolást.  

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. május 31. és 2013. augusztus 30. 
 
 
Basky András polgármester: Most az elıterjesztés II. határozat-tervezete következik. Van-e valakinek 
kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki a határozat-tervezetet 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
92/2013. (V. 31.) ÖH. 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás 
megszüntetése  
 
 

Határozat 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizse és 
Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulást 2013. június 
30. napjával jogutódlással megszünteti.  

(2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Basky András polgármestert, 
mint a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a hatályos Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézményfenntartói társulás 5. pontjában foglaltaknak megfelelıen készítse el a 
pénzügyi elszámolást.  

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. május 31. és 2013. augusztus 30. 
 
 
 
Basky András polgármester: Most az elıterjesztés III. határozat-tervezete következik. Ebben volt 
módosítás bıven, ezekeket felsorolom.  

a) A Társulás teljes neve:  Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás   
b) Rövidített neve: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 



 
 

12 
 

 

c) A Társulási megállapodás I.3. pontjában Lajosmizse Város Önkormányzatát képviseli: 
Basky András polgármester és az Önkormányzat Bizottságainak elnökei, azaz 5 fı, ezen 
módosítást a Társulási megállapodás minden érintett pontján át kell vezetni. 
d) A Társulási megállapodás IV.3. pontja helyébe a következı 3. pont lép: 
„ A Tanácsban a Tanács tagjai egyenlı szavazati joggal rendelkeznek, szavazni személyesen 
vagy írásban lehet. Minden tagnak 1 szavazata van. A Tanács határozatképességére és határozat-
hozatalára az Mötv. 94. §-a az irányadó.  
Minısített többséggel kell dönteni az alábbi esetekben:  
a.) a Társulás költségvetésének elfogadásakor,  
b.) a Társulás zárszámadásának elfogadásakor, 
c.) A Társulás által fenntartott Intézmények Intézményvezetıi feletti munkáltatói jogkör 
gyakorlása során. 
A Társulási Tanács mőködésére egyebekben a Képviselı-testületre vonatkozó szabályokat kell 
megfelelıen alkalmazni. A Tanács ülésén tanácskozási joggal vehet részt a társult 
önkormányzatok jegyzıje, és meghívást kapnak a tagok helyi önkormányzati képviselıi és a 
társulás által fenntartott intézmények vezetıi.” 
e) a Társulási megállapodás IV.8.a) pontja helyébe a következı a) pont lép: „ A költségvetési 
szerv szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyása / szabályzatához egyetértés adása, 
egyéb szabályzatainak és szakmai programjának jóváhagyása.” 
f) a Társulási megállapodás VII. fejezet 5. e pontja az alábbi e) pontra módosul: 
„ A Társult Önkormányzatok hozzájárulásának megoszlását minden évben a Társulási Tanács 
költségvetési határozata tartalmazza.  A hozzájárulást havonta elıre, a tárgyhónap 05. napjáig 
kell megfizetni a Társulás költségvetési elszámolási számlájára való átutalással.  
A költségvetés elfogadásáig az elızı évben megállapított utolsó tagi hozzájárulás összegének 
megfelelı összeg kerül megfizetésre. A tárgyévi és a már megfizetett összeg közötti 
különbözetet, a márciusi hozzájárulás összegének megfizetésekor kell rendezni.” 
g)  a Társulási megállapodás VII. fejezet 7. pontjában a „december 31. napig” szövegrész 
helyébe a „december 31-i fordulónappal” szövegrész kerül. 
h) a Társulási megállapodás VII. fejezet 7. pontjában a második mondat helyébe az alábbi 
mondat lép: „Az év végi beszámoló elıkészítésérıl a tárgyévet követı évben legkésıbb a 
zárszámadás határnapjáig Lajosmizse Város Önkormányzatának polgármestere gondoskodik és 
azt a Tanács elé terjeszti.” 
i) a Társulási megállapodás VII. fejezet 9. b) pontjában a „Felsılajos településen” szövegrész 
helyébe a „A Tagok” szövegrész kerül, valamint kikerül a „Felsılajos Község Önkormányzata” 
szövegrész. 
j) a Társulási megállapodás 3. mellékletén az Intézmény (EGYSZI) Alapító Okiratához 
elhangzott módosításokat át kell vezetni.  

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Társulási Tanácsba a 
polgármestert és az önkormányzat bizottságainak elnökeit delegálja.  

 
Basky András polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, aki a határozat-tervezetet elfogadja az elhangzott módosításokkal, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
93/2013. (V. 31.) ÖH. 
Lajosmizsei Feladatellátó Társulás  társulási megállapodásának elfogadása  
 
 

Határozat 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizsei 
Feladatellátó  Társulás  - mint a Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói 
Társulás és a Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
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Intézményfenntartó Társulás jogutódja - társulási megállapodását az elıterjesztés 1. 
mellékletében foglaltak szerint az alábbi módosításokkal elfogadja: 
e) A Társulás teljes neve:  Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás   
f) Rövidített neve: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
g) A Társulási megállapodás I.3. pontjában Lajosmizse Város Önkormányzatát képviseli: 
Basky András polgármester és az Önkormányzat Bizottságainak elnökei, azaz 5 fı, ezen 
módosítást a Társulási megállapodás minden érintett pontján át kell vezetni. 
h) A Társulási megállapodás IV.3. pontja helyébe a következı 3. pont lép: 
„ A Tanácsban a Tanács tagjai egyenlı szavazati joggal rendelkeznek, szavazni személyesen 
vagy írásban lehet. Minden tagnak 1 szavazata van. A Tanács határozatképességére és határozat-
hozatalára az Mötv. 94. §-a az irányadó.  
Minısített többséggel kell dönteni az alábbi esetekben:  
a.) a Társulás költségvetésének elfogadásakor,  
b.) a Társulás zárszámadásának elfogadásakor, 
c.) A Társulás által fenntartott Intézmények Intézményvezetıi feletti munkáltatói jogkör 
gyakorlása során. 
A Társulási Tanács mőködésére egyebekben a Képviselı-testületre vonatkozó szabályokat kell 
megfelelıen alkalmazni. A Tanács ülésén tanácskozási joggal vehet részt a társult 
önkormányzatok jegyzıje, és meghívást kapnak a tagok helyi önkormányzati képviselıi és a 
társulás által fenntartott intézmények vezetıi.” 
e) a Társulási megállapodás IV.8.a) pontja helyébe a következı a) pont lép: „ A költségvetési 
szerv szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyása / szabályzatához egyetértés adása, 
egyéb szabályzatainak és szakmai programjának jóváhagyása.” 
f) a Társulási megállapodás VII. fejezet 5. e pontja az alábbi e) pontra módosul: 
„ A Társult Önkormányzatok hozzájárulásának megoszlását minden évben a Társulási Tanács 
költségvetési határozata tartalmazza.  A hozzájárulást havonta elıre, a tárgyhónap 05. napjáig 
kell megfizetni a Társulás költségvetési elszámolási számlájára való átutalással.  
A költségvetés elfogadásáig az elızı évben megállapított utolsó tagi hozzájárulás összegének 
megfelelı összeg kerül megfizetésre. A tárgyévi és a már megfizetett összeg közötti 
különbözetet, a márciusi hozzájárulás összegének megfizetésekor kell rendezni.” 
g)  a Társulási megállapodás VII. fejezet 7. pontjában a „december 31. napig” szövegrész 
helyébe a „december 31-i fordulónappal” szövegrész kerül. 
h) a Társulási megállapodás VII. fejezet 7. pontjában a második mondat helyébe az alábbi 
mondat lép: „Az év végi beszámoló elıkészítésérıl a tárgyévet követı évben legkésıbb a 
zárszámadás határnapjáig Lajosmizse Város Önkormányzatának polgármestere gondoskodik és 
azt a Tanács elé terjeszti.” 
i) a Társulási megállapodás VII. fejezet 9. b) pontjában a „Felsılajos településen” szövegrész 
helyébe a „A Tagok” szövegrész kerül, valamint kikerül a „Felsılajos Község Önkormányzata” 
szövegrész. 
j) a Társulási megállapodás 3. mellékletén az Intézmény (EGYSZI) Alapító Okiratához 
elhangzott módosításokat át kell vezetni.  

(2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Társulási Tanácsba a 
polgármestert és az önkormányzat bizottságainak elnökeit delegálja.  

(3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert a társulási megállapodás aláírására, valamint a Társulás létrejöttéhez kapcsolódó 
szükséges intézkedések megtételére. (mőködési engedély módosításának megkérése, adószám 
igénylése, banki ügyintézések megtétele, stb.) 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. május 31. és folyamatos 
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Basky András polgármester: Most az elıterjesztés IV. határozat-tervezetét szavaztatom, melyben a 
következı módosítások vannak: az alapító okiratban a fenntartó nevét, rövidített nevét, az irányító szerv 
nevét, a társulási megállapodásban elfogadottak, azaz az elızı határozat alapján át kell vezetni a 8. 
pontból kikerül az alábbi szövegrész „ Az intézményvezetıje felett az egyéb munkáltatói jogokat a 
Társulási Tanács elnöke gyakorolja.”. A 9. pont kiegészül az intézményre vonatkozó vagyoni táblákkal.  
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki a határozat-
tervezetet elfogadja, az elhangzott módosításokkal, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
94/2013. (V. 31.) ÖH. 
A  Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Alapító Okiratának módosítása 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 62/2013. (IV.30.) és 63/2013. (IV. 30.)  
határozattal megállapított és jóváhagyott Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. 
 

Az Alapító Okirat bevezetı része az alábbira módosul: 
 

 

„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) és 8.) pontja, az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 7. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 5. §-a,  a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, a 
nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 123-127. §-ai, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (2) b) pontja és 42. §-a alapján a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja:” 

 
2. 

Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 

„1. Alapítói jogok gyakorlója: 
 Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1.” 

3. 

Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép: 

„2. a) Fenntartó neve, címe/székhelye: 
 Neve: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 

 Rövidített neve: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
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Címe/Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1.” 
 b) Irányító szerv neve, vezetıje, székhelye: 

Neve: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa 

 Vezetıje: A Társulási Tanács elnöke 
Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1.” 

 
4. 

Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi 10. pont lép: 

 
„10. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

- Óvodai nevelés. 
- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek óvodai nevelése. 
- A gyermek három éves korától ellátja- a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint- a gyermek napközbeni 
ellátásával összefüggı feladatokat. 

- Óvodai étkeztetés. 
- Képességfejlesztés. 
- Óvodai fejlesztı program szervezése. 
-     A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható; 

a.) autizmus spektrum zavarral 
b.) mozgásszervi fogyatékossággal 
c.) hallásfogyatékossággal 
d.) enyhe értelmi fogyatékossággal 
e.) beszéd fogyatékossággal  
f.) egyéb pszichés, fejlıdési zavarral (tanulási, figyelem – vagy magatartás 

szabályozási zavar) küzdı sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai 
nevelése 

- A bölcsıde feladata biztosítani a családban nevelkedı 3 éven aluli gyermekek 
napközbeni ellátását, szakszerő gondozását és nevelését. A gyermekek védelmérıl és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-a alapján.”  

 
5. 

 
Az Alapító Okirat 11. b) pontja helyébe az alábbi 11.b)  pont lép: 

 
„b.) Alaptevékenysége (szakfeladatrend szerinti besorolás): 

 

 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

 851011 Óvodai nevelés, ellátás 

 851012 A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható; 
- autizmus spektrum zavarral 
- mozgásszervi fogyatékossággal 
- hallásfogyatékossággal 
- enyhe értelmi fogyatékossággal 
- beszéd fogyatékossággal 
- egyéb pszichés, fejlıdési zavarral (tanulási, figyelem – vagy magatartás szabályozási 

zavar) küzdı sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése 
 889101 Bölcsıdei ellátás” 
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6. 
Az alapító okirat 11. c) pontja hatályát veszti.  

 
7. 

 
Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe az alábbi 14. pont lép: 

 

„14. Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési  

szerv: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal” 

8. 

 

Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe az alábbi 15. pont lép: 
 

„ 15. Vezetıjének kinevezési rendje: A Lajosmizsei Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa  
az intézményre vonatkozó jogszabályokban elıírt képesítési követelményeknek megfelelı  
intézmény vezetıt nevez ki 5 éves határozott idıre pályázat alapján.” 

 

9. 

 

Az Alapító Okirat 17. pontja helyébe az  alábbi 17. pont lép: 

 

 „  Lajosmizse: (Óvoda, székhely, tagintézményei) Ft 
Ingatlanok 112.760.748.- 
Vagyoni értékő jogok: 200.000.- 
Gépek, berendezések, felszerelések: 8.706.195.- 
Összesen: 121.666.943.- 

 

 

Lajosmizse: (Óvoda Bölcsıdei Intézményegysége) Ft 
Ingatlanok 106.790.645.- 
Vagyoni értékő jogok: - 
Gépek, berendezések, felszerelések: 9.944.783.- 
Összesen: 116.735.428.- 

 

 
Felsılajos:      Ft 

Ingatlanok: 16.570.500.- 
Vagyoni értékő jogok: -  
Gépek, berendezések, felszerelések: 1.516.751.- 
Összesen: 18.087.251.- 

(2012. december 31-i állapot – bruttó érték)” 

 

10. 

 

Az Alapító Okirat 19. pontja helyébe az alábbi 19. pont lép 
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„ 19. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2013. július 1. napján lép hatályba. 
A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde Alapító Okiratáról szóló 62/2013. (IV.30.) és a 63/2013.(IV. 30.) ÖH.” 

 

Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2013.05.31. 

 
 
Basky András polgármester: Most az elıterjesztés V. határozat-tervezete következik, mely az óvoda 
alapító okiratának egységes szerkezete. Az elıterjesztés szerinti határozat-tervezethez képest az óvoda 
alapító okirata módosító határozat-tervezeténél elhangzott javaslatokat, melyet elfogadtunk az elızı 
határozattal, itt is át kell vezetni. Kérem aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 
a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
95/2013. (V. 31.) ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Alapító Okirata 

 
Határozat 

 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 

Alapító okirata 
(egységes szerkezetbe foglalt) 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) és 8.) pontja, az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 7. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 5. §-a,  a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, a 
nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 123-127. §-ai, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (2) b) pontja és 42. §-a alapján a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja: 

 

1. Alapítói jogok gyakorlója: 
 Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1 
 

2. a) Fenntartó neve, címe/székhelye:  
Neve: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 

 Rövidített neve: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
Címe/székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 

 b) Irányító szerv neve, vezetıje, székhelye: 
Neve: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa 

 Vezetıje: A Társulási Tanács elnöke 
Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 
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3. A költségvetési szerv/intézmény:   
 Neve: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 

 Székhelye: 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. 

 

4. Intézményegysége: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde  

                                     Bölcsıdei Intézményegysége 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 

 

5. Tagintézményei:  

I. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye, 
6055 Felsılajos, Óvoda u. 2. 

 II. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 6050 Lajosmizse, Szent Lajos 
u. 19. szám alatti Tagintézménye 

III. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 
26. szám alatti Tagintézménye. 

 

6. Típusa: többcélú intézmény (a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 20. § (1) 
bekezdés a) pontja és a 7. § (1) bekezdés a) pontja.) 

 

7. Alapításáról rendelkezı jogszabály megjelölése: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) pontja. 

 

 

8. Az intézmény feladatellátási helyei: 

- Székhelye: 6050 Lajosmizse, Attila u. 6. 

- Intézményegysége:  6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 

- Tagintézményei:  

6055 Felsılajos, Óvoda u. 2. 

 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 

 6050 Lajosmizse, Rákóczi u.26. 

 

9. A felvehetı maximális gyermeklétszám: 390 fı   

Ebbıl: 

a.) óvodai férıhely összesen:  366 fı 

- 6050 Lajosmizse, Attila u. 6.:  200 fı 

- 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.:    66 fı  

- 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 26.:   50 fı 

- 6055 Felsılajos, Óvoda u. 2.:    50 fı 

b.) bölcsıdei férıhely összesen     

   (6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.):  24 fı 
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10. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

- Óvodai nevelés. 
- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek óvodai nevelése. 
- A gyermek három éves korától ellátja- a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint- a gyermek napközbeni 
ellátásával összefüggı feladatokat. 

- Óvodai étkeztetés. 
- Képességfejlesztés. 
- Óvodai fejlesztı program szervezése. 
-     A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható; 
a.) autizmus spektrum zavarral 
b.) mozgásszervi fogyatékossággal 
c.) hallásfogyatékossággal 
d.) enyhe értelmi fogyatékossággal 
e.) beszéd fogyatékossággal  
f.) egyéb pszichés, fejlıdési zavarral (tanulási, figyelem – vagy magatartás szabályozási 

zavar) küzdı sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése 
- A bölcsıde feladata biztosítani a családban nevelkedı 3 éven aluli gyermekek 

napközbeni ellátását, szakszerő gondozását és nevelését. A gyermekek 
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-a 
alapján.  

 

11. a.) Államháztartási szakágazati besorolás: 

     85101  Óvodai nevelés 

 

      b.) Alaptevékenysége (szakfeladatrend szerinti besorolás): 

 

 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

 851011 Óvodai nevelés, ellátás 

  
 

851012 A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható; 
- autizmus spektrum zavarral 
- mozgásszervi fogyatékossággal 
- hallásfogyatékossággal 
- enyhe értelmi fogyatékossággal 
- beszéd fogyatékossággal 
- egyéb pszichés, fejlıdési zavarral (tanulási, figyelem – vagy magatartás szabályozási 

zavar) küzdı sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése 
 889101 Bölcsıdei ellátás 

 

 

12.  
a.) Mőködési területe a közoktatási feladatok tekintetében: A társult települési önkormányzatok 

közigazgatási területe, valamint a társult települési önkormányzatokkal határos önkormányzatok 
közigazgatási területe, az onnan bejáró óvodások és általános iskolai tanulók tekintetében. 

b.) Ellátási területe a bölcsıdei feladatok ellátása tekintetében: Lajosmizse város és Felsılajos 
Község közigazgatási területe 

 

13. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan mőködı költségvetési szerv. 
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14. Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 

 

15. Vezetıjének kinevezési rendje: 

A Lajosmizsei Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa  az intézményre vonatkozó 
jogszabályokban elıírt képesítési követelményeknek megfelelı  intézmény vezetıt nevez ki 5 éves 
határozott idıre pályázat alapján.  

 

16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 - Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetıen közalkalmazott, melyekre nézve a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 

 - Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony tekintetében a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

 

17. A feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:   

 

Lajosmizse: (Óvoda, székhely, tagintézményei) Ft 
Ingatlanok 112.760.748.- 
Vagyoni értékő jogok: 200.000.- 
Gépek, berendezések, felszerelések: 8.706.195.- 
Összesen: 121.666.943.- 

 

 

Lajosmizse: (Óvoda Bölcsıdei Intézményegysége) Ft 
Ingatlanok 106.790.645.- 
Vagyoni értékő jogok: - 
Gépek, berendezések, felszerelések: 9.944.783.- 
Összesen: 116.735.428.- 

 

 
Felsılajos:      Ft 

Ingatlanok: 16.570.500.- 
Vagyoni értékő jogok: -  
Gépek, berendezések, felszerelések: 1.516751.- 
Összesen: 18.087.251.- 

(2012. december 31-i állapot – bruttó érték) 

 

A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének mindenkori 
hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete szabályozza. A 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, mint székhelyintézmény és tagintézményei, 
valamint a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei tagintézménye, 
épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései Lajosmizse Város Önkormányzatának 
tulajdonában állnak. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi 
Tagintézménye, mint tagintézmény épületei, leltár szerinti ingóságai, felszerelései és berendezései 
Felsılajos Község Önkormányzatának tulajdonát képezik. A használati jog az intézményt illeti meg, a 
gazdálkodási jogot az intézmény részére jóváhagyott költségvetés erejéig gyakorolhatja. 
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18. Vállalkozási tevékenysége:  

A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott 
mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alaptevékenységét 
és az ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az ideiglenesen szabad 
helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki. Vállalkozási tevékenysége 
arányának felsı határa a módosított kiadási elıirányzatok arányában: 33%. 

 

19. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2013. július 1. napján lép hatályba. A 
hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Alapító Okiratáról szóló 62/2013. (IV.30.) és a 63/2013.(IV. 30.) ÖH.   

Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2013. május 31. 

 
 
 
 
Basky András polgármester: Most az elıterjesztés VI. határozat-tervezete következik, mely az 
Egészségház alapító okirata. Elıször a módosító okirat, melynél a határozat-tervezethez képest az alábbi 
változásokat kell átvezetni: az alapító okiratban a fenntartó nevét, rövidített nevét, az irányító szerv 
nevét, a társulási megállapodásban elfogadottak, azaz a negyedikként elfogadott határozat alapján át kell 
vezetni a 6. pontból kikerül az alábbi szövegrész „ Az intézményvezetıje felett az egyéb munkáltatói 
jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.”. A módosító okiraton a következıket még át kell vezetni: 
kikerül a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ellátás, és az iskola egészségügyi ellátás helyébe az 
iskolai védınıi ellátás kerül. Kikerül a szájhigiénia, a fekvıbeteg szakellátás biztosítása, bekerül az 
intézményre vonatkozó vagyon tábla, valamint a kétszer megjelenı jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
szövegrészt rendezni kell.  
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki a határozat-
tervezetet elfogadja, az elhangzott módosításokkal, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
96/2013. (V. 31.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,  
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  
Alapító Okiratának módosítása 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 57/2012. (IV.05.) határozattal megállapított 
és jóváhagyott Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. 
 

Az Alapító Okirat bevezetı része az alábbira módosul: 
 
„Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. és 8. pontja és 42.§ 7. pontja, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 7. §-a, 8. § (4) –(5) bekezdése, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a,  a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91. § b) pontja,  valamint az egészségügyrıl szóló 
1997. évi CLIV. törvény 152. §-a alapján Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
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Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja:” 

 
 

2.  
Az Alapító Okirat 2.) I.A. pontjában „A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében 
gondoskodik:” feladatok közül az  
„a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, „ hatályát veszti, továbbá 
„e) az iskola-egészségügyi ellátásról” szövegrész a következı „e) az iskolai-védınıi ellátásról.” 
szövegrészre módosul. 

 
 

3. 
 

Az Alapító Okirat 2.) I.A. pontjában a „A helyi önkormányzat biztosítja a tulajdonában vagy 
használatában levı járóbeteg-szakellátást, illetıleg fekvıbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi 
intézmények mőködését.” mondat helyébe a következı mondat lép: 
 
 
„A tagok biztosítják a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény mőködését.” 
 
 

4. 
 

Az Alapító Okirat 2.) I.A. pontjából a „3. Szájhigiénia” pont hatályát veszti. 
 
 

5. 
 

Az Alapító Okirat II.B. pontjából az alábbi szövegrész hatályát veszti: 
„A jelzırendszeres házi segítségnyújtás megszervezéséhez biztosítani kell 

a) a segélyhívásokat fogadó diszpécserközpontot, 
b) a segítségnyújtást végzı gondozókat foglalkoztató olyan szakmai központot vagy központokat, 

amelyek a teljes ellátási terület vonatkozásában biztosítják a gondozónak a (4) bekezdés szerinti 
idıtartamon belüli helyszínre érkezését. 
Egy szakmai központ keretében legalább 40, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes 
idıskorú vagy fogyatékos személy, illetve pszichiátriai beteg otthonában kell segélyhívó készüléket 
elhelyezni. A diszpécserközpontot úgy kell kialakítani, hogy annak folyamatos mőködése és elérhetısége 
biztosított legyen. Egy diszpécserközpont több szakmai központ ellátási területérıl fogadhat 
segélyhívásokat. 
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás mőködtetéséhez biztosítani kell 

a) a mőszaki rendszer körében az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készüléket, jelzést továbbító 
berendezést, a jelzés fogadására alkalmas vevıberendezést, továbbá ügyeleti személyi számítógépet 
ügyeleti szoftverrel, 

b) a gondozó saját felszerelése körében mobiltelefont, készenléti táskát, továbbá a gyors helyszínre 
érkezéshez szükséges feltételeket.” 

 
6. 
 

Az alapító okirat 4.) pontja helyébe az alábbi 4.) pont lép: 
 
 „Mőködési területe: A Társult települési önkormányzatok közigazgatási területe.” 

 
7. 
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Az alapító okirat 5.) pontja helyébe az alábbi 5.) pont lép: 
 
„5. a) Alapítói jogok gyakorlója: 
 Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 
 

b) Fenntartó neve, címe/székhelye:  
Neve: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Rövidített neve: Lajosmizsei Közfeladat – ellátó Társulás 
Címe/székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 

 c) Irányító szerv neve, vezetıje, székhelye: 
Neve: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa 

 Vezetıje: A Társulási Tanács elnöke 
Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1.” 
 

5. 
 

Az alapító okirat 7.) pontja helyébe az alábbi 7.) pont lép: 
 
„7. Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: 

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal” 

 

6. 

 

Az alapító okirat 8.) pontja helyébe az alábbi 8.) pont lép: 
 

„8. Vezetıjének kinevezési rendje: 

A Lajosmizsei Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa  az intézményre vonatkozó 
jogszabályokban elıírt képesítési követelményeknek megfelelı  intézmény vezetıt nevez ki 5 éves 
határozott idıre pályázat alapján.” 

 

7. 

 

Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbi táblázattal egészül ki: 

 

„Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 
            Ft 
Ingatlanok: 308.175.122.- 
Vagyoni értékő jogok: -  
Gépek, berendezések, felszerelések: 66.534.006.- 
Jármő: 9.911.050.- 
Összesen: 384.620.178.- 
(2012. december 31-i állapot-bruttó érték) „ 
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8. 

 

Az alapító okirat 12.) pontja helyébe az alábbi 12.) pont lép: 
 

„12. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2013. július 1. napján lép hatályba. A 
hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata, Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító Okiratáról szóló 57/2013. (IV.05.) ÖH.   

 

Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2013. május 31. 

 
 
 
 
Basky András polgármester: Most az elıterjesztés VII. határozat-tervezete következik. Az elıterjesztés 
szerinti határozat-tervezethez képest az egészségház alapító okirata módosító határozat-tervezeténél 
elhangzott javaslatokat, melyet elfogadtunk az elızı határozattal, itt is át kell vezetni. Kérem aki ezzel 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
97/2013. (V. 31.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,  
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  
Alapító Okirata egységes szerkezetben 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 

Alapító Okirata  
(egységes szerkezetbe foglalt) 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. és 8. pontja és 42.§ 7. pontja, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 7. §-a, 8. § (4) –(5) bekezdése, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-a,  a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91. § b) pontja,  valamint az egészségügyrıl szóló 
1997. évi CLIV. törvény 152. §-a alapján Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja: 
 
1.) A költségvetési szerv 
 
Neve: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. 
 

2.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
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I. Egészségügyi szolgáltatások: 

A. Egészségügyi alapellátás:  
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
b) a védınıi ellátásról, 
c) az iskolai védınıi  ellátásról. 

 
A tagok biztosítják a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény mőködését. 
 
A beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, hogy választása alapján igénybe vehetı, 
hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétıl, korától és betegsége természetétıl függetlenül 
folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön. 
Az alapellátás célja 

a) az ellátott lakosságra vonatkozó, az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 79. § szerinti 
megelızı tevékenység; 

b) az egyén 
ba) egészségi állapotának figyelemmel kísérése, valamint egészségügyi felvilágosítása és nevelése, 
bb) külön jogszabályban meghatározott kompetencia keretében történı gyógykezelése, gondozása és 

rehabilitációja az adott diagnosztikus és terápiás háttér mellett, 
bc) szakorvoshoz történı irányítása a betegség megállapítása, kezelési terv készítése vagy terápiás 

ellátás céljából, 
bd) gyógykezelése, házi ápolása és rehabilitációja a kezelıorvos által javasolt terápiás terv alapján; 
c) szükség esetén a bb) és a bd) alpontban foglaltaknak a beteg otthonában történı ellátása, illetıleg a 

beteg otthonában végzendı szakorvosi konzílium kérése. 
 

 1. Védınıi szolgálat: 
A védınıi szolgálat feladata – az egészségügyi alapellátás részeként – az egészségnevelés, tanácsadás és 
a gondozás. A családok egészségének megırzése, a betegség kialakulásának megelızése, valamint az 
egészség helyreállítása céljából fejti ki tanácsadó, egészségnevelı, gondozási tevékenységét. 
 

2. Anya-, gyermek- és csecsemıvédelem 
Az iskola–egészségügyi szolgálat és az ifjúság-egészségügyi szolgálat alapfeladata az iskolás korosztály 
(3-18 éves) pszichés és szomatikus fejlıdésének rendszeres figyelemmel kísérése, akut egészségügyi 
ellátása. A tanulók egészségügyi ellátásán kívül környezet-egészségügyi, élelmezés-egészségügyi, 
balesetvédelmi, egészségnevelési és pályaválasztási tanácsadási feladatokat is végez. 
 

3. Ügyeleti ellátás 
Az ügyeleti rendszer a napi munkarenden kívül bekövetkezı sürgısségi esetekben a 88-92. §-ok szerinti 
egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetıségét biztosítja. 
 
 
Az ügyeleti ellátás célja az egészségügyi szolgáltatók napi munkarend szerinti munkaidı befejezésének 
idıpontjától a következı napi munkarend szerinti munkaidı kezdetéig a beteg vizsgálata, egészségi 
állapotának észlelése, alkalomszerő és azonnali sürgısségi beavatkozások elvégzése, illetıleg 
fekvıbeteg-gyógyintézetbe történı sürgısségi beutalása, valamint a külön jogszabályokban 
meghatározott eljárásokban való részvétel. 
 
 
B. Járóbeteg-szakellátások:  
Az általános járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végzı orvos beutalása vagy a 
beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerő egészségügyi ellátás, 
továbbá fekvıbeteg-ellátást nem igénylı krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás. Az 
általános járóbeteg-szakellátást a beteg egészségi állapotának veszélyeztetése nélkül, rendszeres 
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tömegközlekedés igénybevételével megközelíthetıen (a továbbiakban: lakóhelyének közelében) kell 
biztosítani. 
 
A járóbeteg szakellátás feladata 

a) a megelızı tevékenység, 
b) az egyes betegek gyógykezelése, szakorvosi gondozása, ideértve az otthoni szakápolás elrendelését 

és a rehabilitációt is, 
c) szakorvosi konzíliumok elvégzése, szükség esetén a beteg otthonában is, 
d) speciális szakmai, diagnosztikus, illetve terápiás háttér szükségessége esetén a beteg - vizsgálatát 

követı - más járóbeteg-szakrendelésre vagy szakambulanciára történı beutalása, 
e) a járóbeteg-szakellátás kompetenciakörébe tartozó olyan egyszeri vagy kúraszerő beavatkozások 

végzése, amelyeket követıen meghatározott idejő megfigyelés szükséges, 
f) intézeti hátteret igénylı ellátás szükségessége esetén a beteg fekvıbeteg-gyógyintézetbe történı 

beutalása. 
 
Az általános járóbeteg-szakellátás mellett a betegségek gyakorisága alapján meghatározott 
lakosságszámra - a külön jogszabályban foglaltak szerint - biztosítani kell speciális diagnosztikai és 
terápiás háttérrel mőködı járóbeteg-szakellátást (a továbbiakban: speciális járóbeteg-szakellátás). 
 

a.) Reumatológia szakrendelés 

b.) Fizioterápia és gyógytorna 

c) Szemészet 

d) Nıgyógyászat 

e.) Kardiológia 

f.) Bırgyógyászat 

g.) Pszichiátria 

h.) Diagnosztikai tevékenység: J0-ás laboratórium (mintavételi hely) 

 

II. Szociális alap- és szakosított ellátások: 

 

A. Az idıskorúak alap- és nappali ellátásának biztosítása: 

a.) Étkeztetés:  
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. 

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelıen megszervezhetı az étel 
a) kiszolgálásával egyidejő helyben fogyasztással, 
b) elvitelének lehetıvé tételével, 
c) lakásra szállításával. 

Ha az étkezésben részesülı személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára - a népkonyha 
kivételével - az ellátást igénybe vevı részére diétás étkeztetést kell biztosítani. 
 

b.) Házi segítségnyújtás:  
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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. 

Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi 
segítségnyújtást végzı személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történı ellátást. 
 
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevı önálló életvitelének fenntartását - 
szükségleteinek megfelelıen - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 
A házigondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevı fizikai, 
mentális, szociális szükséglete 

a) saját környezetében, 
b) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelıen, 
c) meglévı képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 

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. 

A házigondozó a házi segítségnyújtás során együttmőködik az egészségügyi és szociális alap- és 
szakellátást nyújtó intézményekkel. 
 

c.) Idısek nappali ellátása (Idısek Klubja):  

Nappali ellátást nyújtó intézmény, a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására 
részben képes idıskorúak napközbeni gondozására szolgál. Az Idısek Klubjába felvehetı az a 18. 
életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára tekintettel szociális és mentális támogatásra 
szorul. 

 

d.) 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 jelzırendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 

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 egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás megszervezéséhez biztosítani kell 

a) a segélyhívásokat fogadó diszpécserközpontot, 
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b) a segítségnyújtást végzı gondozókat foglalkoztató olyan szakmai központot vagy központokat, 
amelyek a teljes ellátási terület vonatkozásában biztosítják a gondozónak a (4) bekezdés szerinti 
idıtartamon belüli helyszínre érkezését. 
Egy szakmai központ keretében legalább 40, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes 
idıskorú vagy fogyatékos személy, illetve pszichiátriai beteg otthonában kell segélyhívó készüléket 
elhelyezni. A diszpécserközpontot úgy kell kialakítani, hogy annak folyamatos mőködése és elérhetısége 
biztosított legyen. Egy diszpécserközpont több szakmai központ ellátási területérıl fogadhat 
segélyhívásokat. 
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás mőködtetéséhez biztosítani kell 

a) a mőszaki rendszer körében az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készüléket, jelzést továbbító 
berendezést, a jelzés fogadására alkalmas vevıberendezést, továbbá ügyeleti személyi számítógépet 
ügyeleti szoftverrel, 

b) a gondozó saját felszerelése körében mobiltelefont, készenléti táskát, továbbá a gyors helyszínre 
érkezéshez szükséges feltételeket. 

 

B. Családsegítı szolgáltatás 
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 
szoruló 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) az anyagi nehézségekkel küzdık számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a 

szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 
c) a családgondozást, így a családban jelentkezı mőködési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának 

elısegítését, 
d) 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 családokon belüli kapcsolaterısítést szolgáló közösségépítı, családterápiás, konfliktuskezelı 
mediációs 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) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és 
b) a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is 

megfelelıen biztosíthatók. 
 
A családsegítés az Szt. 64. §-ának (2) bekezdésében meghatározott jelzırendszer mőködtetése körében 

a) a jelzésre köteles szervezeteket felhívja a veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet észlelése esetén 
az arról való tájékoztatásra, 

b) tájékoztatja a jelzırendszerben részt vevı további szervezeteket és az ellátási területén élı 
személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetıségérıl, 

c) fogadja a beérkezett jelzéseket, és felkeresi az érintett személyt, illetve családot a családsegítés 
szolgáltatásairól való tájékoztatás érdekében, 

d) a veszélyeztetettség, illetve a krízishelyzet megszüntetése érdekében megteszi a szükséges 
intézkedéseket, 

e) az intézkedések tényérıl tájékoztatja a jelzést tevıt, 
f) folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztetı körülményeket 

és a veszélyeztetett személy, illetve család szociális ellátások és szociális szolgáltatások iránti 
szükségleteit. 
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A családsegítés az Szt. 64. §-ának (4) bekezdésében meghatározott feladatai körében 

a) szociális és egyéb információs adatokat győjt az ellátást igénybe vevı megfelelı tájékoztatása 
érdekében, 

b) pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást szervez, 
c) szervezi az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttmőködési programját, 
d) közösségfejlesztı, valamint egyéni és csoportos terápiás programokat szervez (üdültetés, 

táboroztatás, gyermekfelügyelet stb.) a mőködési területén élı lakosság számára, 
e) segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához, 
f) segíti speciális támogató, önsegítı csoportok szervezését, mőködtetését. 

A családsegítés az alapfeladatain túl speciális szolgáltatásokat is nyújthat. 
 
A családsegítés társulás keretében történı ellátása esetén az egy fıállású családsegítıre jutó települések 
száma a létszámelıírás együttes figyelembevétele mellett sem lehet több ötnél. 
 
III. Gyermekjóléti szolgáltatás: 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védı speciális személyes szociális szolgáltatás, 
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki 
egészségének, családban történı nevelkedésének elısegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelızését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, 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 a káros 
szenvedélyek megelızését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 

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

d) a szabadidıs programok szervezése, 
e) a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének 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 a) pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel 

való együttmőködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, 
d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél mőködı inkubátorokból, illetve abba a gyermek 

örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történı elhelyezésének lehetıségérıl. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében 

a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) 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 veszélyeztetettség mértékének megfelelıen 
da) a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történı nyújtására, 
db) a gyermek családjából történı kiemelésére, a leendı gondozási helyére vagy annak 

megváltoztatására. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében 
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a) a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatást végzı intézménnyel együttmőködve - a család gyermeknevelési körülményeinek 
megteremtéséhez, javításához, a szülı és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, 

b) utógondozó szociális munka (a továbbiakban: utógondozás) biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, 
illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végzı intézménnyel együttmőködve - a gyermek 
családjába történı visszailleszkedéséhez. 
 

3. Alaptevékenysége: 
 Szakfeladatrend besorolás: 
 

862000 Járóbeteg- ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
862301 Fogorvosi alapellátás 
  
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 
869041 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
881000 Idısek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása 
881011 Idısek nappali ellátása 
881090 Idısek, fogyatékossággal élık egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889923 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
    

 
4.) Mőködési területe: A Társult települési önkormányzatok közigazgatási területe. 

 
 
5. a) Alapítói jogok gyakorlója: 
 Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 
 

b) Fenntartó neve, címe/székhelye:  
Neve: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Rövidített neve: Lajosmizsei Közfeladat – ellátó Társulás 
Címe/székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 

 c) Irányító szerv neve, vezetıje, székhelye: 
Neve: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa 

 Vezetıje: A Társulási Tanács elnöke 
Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 
 

 
6.) Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mőködı költségvetési szerv. 
 
7.) Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal  
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8.) Vezetıjének kinevezési rendje: 
A Lajosmizsei Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa  az intézményre vonatkozó 
jogszabályokban elıírt képesítési követelményeknek megfelelı  intézmény vezetıt nevez ki 5 éves 
határozott idıre pályázat alapján.  

  
9.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetıen közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény 
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
10.) Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 
            Ft 
Ingatlanok: 308.175.122.- 
Vagyoni értékő jogok: -  
Gépek, berendezések, felszerelések: 66.534.006.- 
Jármő: 9.911.050.- 
Összesen: 384.620.178.- 
(2012. december 31-i állapot-bruttó érték) 

 

A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének mindenkori 
hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete szabályozza. A 
tulajdonjog Lajosmizse Város Önkormányzatáé, a használati jog a költségvetési szervet illeti meg, a 
gazdálkodási jogot a költségvetési szerv a részére jóváhagyott költségvetés erejéig gyakorolhatja. 

 

11.) Vállalkozási tevékenysége: 
Az intézmény-eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott mértékben 
vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alaptevékenységét és az 
ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az ideiglenesen szabad helyiségek 
hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki, azzal a megkötéssel, hogy azokat csak 
az alaptevékenységéhez kapcsolódóan végezheti. Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a 
szerv kiadásaiban: 33% 

 

12.) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2013. július 1. napján lép hatályba. A 
hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata, Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító Okiratáról szóló 57/2013. (IV.05.) ÖH.   

 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. május 31. 
 
 
 
Basky András polgármester: A szükséges döntéseket meghoztuk, köszönöm az aktív közremőködést. 
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2. Napirendi pont 
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabálya módosításának elfogadása Elıadó: 
Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Ezt az alapszabályt már elfogadtuk, most csak technikai jellegő 
módosítások vannak benne. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, aki a határozat-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
98/2013. (V. 31.) ÖH. 
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési 
Egyesület Alapszabálya módosításának elfogadása 
 

 
 Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Aranyhomok Kistérségfejlesztési 
Egyesület alapszabálya módosítását elfogadja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. május 31. 

 
 
 
 
 
Basky András polgármester: Akkor egy pár szót beszéljünk az IGSZ-rıl. Ami miatt most nem tudjuk 
meghozni az ezzel kapcsolatos döntéseket az az, hogy a jogszabályok miatt a határidıket tartani nem 
tudjuk, ezért azt gondolom, hogy olyan döntést nem szabad meghoznunk, amirıl elıre tudjuk, hogy nem 
megfelelıen van elıkészítve, nem szabadott volna most elıterjeszteni. Elsı körben azt gondoltam, hogy 
az IGSZ feladata nem változik, mert a Társulásba ugyan bevittük a két intézményt, de ez különösebb 
változást nem eredményez. A munkaszervezete a Társulásnak a hivatal, és az összes feladatot ami a 
Társulással kapcsolatos, a hivatalnál kell kezelni. Tehát a két intézmény költségvetését, könyvelését a 
hivatalnál kell végezni. Így marad az IGSZ-nél a mővelıdési ház és könyvtár, a konyha mőködése. Mivel 
a feladatok egy része bekerül, így embereket kell behozni. De mivel maradnak kint is feladatok, így az a 
kérdés, hogy az IGSZ-t mikor optimális megszüntetni.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: És arra mi az elképzelés, hogy amíg az IGSZ nem szőnik 
meg, és nem integrálódik ide be, addig a jelenlegi pénzügyi stáb a két bejövı intézmény ügyeit hogy 
tudja ellátni.  
 
Basky András polgármester: Nyilván ezt nem tudja ellátni. A tökéletes, teljesen jó megoldást jelen 
pillanatban nem tudjuk, át kell gondolni. Akik eddig ezeket a feladatokat ellátták az IGSZ-nél, 
valószínőleg bejönnek ide. Minden ötletet, javaslatot szívesen várok. Az biztos, hogy a könyvelést le kell 
zárni, amint az új intézmény létrejön.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Ez valóban nem egyszerő dolog. Az elmúlt idıszakban 
jelentısen változott az IGSZ feladatköre, és mi már negyedszerre foglalkozunk azzal, hogy meg kell-e 
szüntetni.  
 
Basky András polgármester: A legutóbbi döntésünk az volt, hogy kiírjuk a pályázatot az IGSZ 
vezetıjére december 31-ig. De akkor még nem tudtuk, hogy Társulásba kell vinni a két intézményt. A 
közeljövıben meg tudjuk hozni az IGSZ-el kapcsolatos döntéseket, de ennek vannak jogszabályi 
hátterei. Nagyon sok mindennek kell megfelelni, hogy szabályos, törvényes legyen. 
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Én ezt elfogadom, de itt nem egy több ezer fıs 
munkahely megszüntetésérıl van szó, hanem hatan dolgoznak itt mindösszesen.  
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Nekem ezzel kapcsolatosan az a véleményem, hogy most valóban 
nagy feladatok elıtt áll az IGSZ, ezért egy részrıl indokolt lenne, hogy december 31-ig megmaradjon. 
Másrészt viszont indul egy új szervezet, ezt vétek már nem a végleges helyén könyvelni. Ezt alaposan át 
kell gondolni.  
 
Basky András polgármester: Ezért gondoltuk azt, hogy december 31-ig mőködtetjük, és ezek a dolgok 
a helyükre fognak kerülni. Azokat a lépéseket, amiket lehetett, most megtettük.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Én elfogadom, hogy az IGSZ december 31-ig mőködjön, 
így akkor az átvétel fokozatosan tud történni. 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen.  
Mivel több napirendi pontunk nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, mai ülésünket ezennel 
berekesztem 14.35 órakor. 
 
 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 

Basky András sk.       dr. Balogh László sk. 
  polgármester                  jegyzı   
       


