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Elıterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére 
 
 
Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
  Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács munkájáról   
 
Iktatószám: I/4388/32/2013. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 93/2013. (V.31.) határozatával, 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 38/2013. (V.31.) határozatával fogadta el a 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodását. 
A Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási 
megállapodás VIII. fejezetének 2. pontja alapján a Társulási Tanács a mőködésérıl évente október 31-
ig beszámol a tagok részére. 
 
 Jelen beszámoló a korábban Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó Társulás jogutódlással történı megszüntetésétıl 2013. július 1. napjától nyújt 
tájékoztatást a T. Képviselı-testület részére, a Társulási Tanács mőködésérıl.  
 
 A Társulási Tanács elnöke által készített beszámoló a Társulás által meghozott döntéseket, és azok 
végrehajtását mutatja be, amely az elıterjesztés mellékletét képezi. 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselı-testület elé: 
 
 

Határozat-tervezet 
 

……./2013.(……) ÖH 
Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács  
Elnökének beszámolója a Tanács munkájáról   
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Társulási Tanács Elnöke által 
készített Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsának munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2013. október 31. 
 
Lajosmizse, 2013. október 17. 
 
 Basky András sk. 
 polgármester 
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elıterjesztés melléklete 

 
Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és 

Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója 
a Társulási Tanács döntéseirıl és azok végrehajtásáról 

 
Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) létrehozását követıen 4 Társulási Tanács 
ülést tartott. A Társulási Tanács üléseinek egy részét a Tanács mőködésének kialakítási 
feladatai indokolták, másik részét, a Társulás által mőködtetett intézmények- Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde (továbbiakban: Meserét Óvoda) és 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
(továbbiakban: Egészségügyi Intézmény) - mőködését szabályozó iratoknak az elfogadása.    

 
A Társulási Tanács 2013.VI.07-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: 
  

1. A Társulás Társulási Tanács 2013. július 1. napjától a Tanács elnökének Basky Andrást 
választotta meg.   
 

2. A Társulási Tanács úgy döntött, hogy a Tanácsnak alelnököt választ, amely tisztségre 
Juhász Gyulát választotta meg.  
 

3. A Társulási Tanács a Tanács jegyzıkönyveinek aláírására Sebık Márta Társulási Tanács 
Tagot hatalmazta fel. 

 
A Társulási Tanács 2013.VI.28-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: 
 

1. A Társulási Tanács a Társulás a 2013. évi költségvetését elfogadta. 
 

2.  A Társulási Tanács úgy döntött, hogy cégszerő aláírás esetén a Társulási Tanács nevében 
az elnök vagy akadályoztatása esetén az alelnök ír alá, a Társulási Tanács megfelelı 
bélyegzıjének alkalmazásával, továbbá, a bankszámla felett –bankszámlanyitás, 
bankszámla ügyintézés- rendelkezni együttesen jogosult az elnök, akadályoztatása esetén 
az alelnök, és a pénzügyi vezetı, akadályoztatása esetén a pénzügyi vezetı helyettese. 

 
A Társulási Tanács 2013.VII.29-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: 

 
1. A Társulási Tanács a 2013. évi költségvetését módosította és engedélyezte a Meserét 

Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdében 1 fı délutános óvodapedagógus 
alkalmazását, a 25 db fektetı ágy beszerzését és a parkettázás többletköltségének 
biztosítását azzal, hogy a határozat a támogatási összeg rendelkezésre állásával válik 
hatályossá.  
A támogatási összeg biztosítása érdekében az igény Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületéhez benyújtásra került, amelyet rendelet-módosítással a 
költségvetésébıl biztosított. Az összeg rendelkezésre bocsátása után a beszerzés 
megtörtént.  
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2. A Társulási Tanács tudomásul vette, hogy a Meserét Óvoda Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának óvodát érintı részével az intézmény korábbi fenntartója – Lajosmizse és 
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás – nevében Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testülete, mint gesztor önkormányzat az intézmény Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatában az óvodát érintı fenntartóra háruló többletkötelezettséggel 
egyetértett 2013. május 23. napján tartott ülésén. 

A Társulási Tanács a Meserét Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzatának Bölcsıdei 
Intézményegységét érintı részét kiegészítésekkel jóváhagyta.   

      A határozatban foglaltakról az intézményvezetıt tájékoztattam.  
 

3. A Társulási Tanács a Meserét Óvoda Bölcsıdei Intézményegysége szakmai programját 
jóváhagyta azzal, hogy a szakmai program szövegében a nem érdemi jellegő módosítások 
(pl. a szakmai program összhangjának biztosítása érdekében történı szövegkorrekció) 
elvégzésére felhatalmazást kaptam.  
A korrekciók elvégzése megtörtént, a határozatban foglaltakról az intézményvezetıt 
tájékoztattam. A dokumentumokban foglaltaknak megfelelıen a mőködési engedélyek 
módosítása megtörtént. 

 
A Társulási Tanács az Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatát  
kiegészítésekkel jóváhagyta azzal, hogy az SZMSZ szövegében a nem érdemi jellegő 
módosítások (pl. az SZMSZ összhangjának biztosítása érdekében történı szövegkorrekció) 
elvégzésére felhatalmazást kaptam.  
A korrekciók elvégzése megtörtént, a határozatban foglaltakról az intézményvezetıt 
tájékoztattam. A dokumentumokban foglaltaknak megfelelıen a mőködési engedélyek 
módosítása megtörtént. 

 
4. A Társulási Tanács az Egészségügyi Intézmény  szakmai programját kiegészítésekkel 

jóváhagyta azzal, hogy a szakmai program szövegében a nem érdemi jellegő módosítások 
(pl. a szakmai program összhangjának biztosítása érdekében történı szövegkorrekció) 
elvégzésére felhatalmazást kaptam. A korrekciók elvégzése megtörtént, a határozatban 
foglaltakról az intézményvezetıt tájékoztattam.  
 

5. A Társulási Tanács az Egészségügyi Intézmény házirendjét jóváhagyta azzal, hogy a 
házirend szövegében a nem érdemi jellegő módosítások (pl. a házirend összhangjának 
biztosítása érdekében történı szövegkorrekció) elvégzésére felhatalmazást kaptam.  A 
módosítások megtörténtek, a határozatban foglaltakról az intézményvezetıt tájékoztattam. 

 
6. A Társulási Tanács úgy döntött, hogy a DAOP-4.2.1-11-2012-0002 azonosító számú, 

„Lajosmizse, „Meserét” Óvoda fejlesztése, bıvítés – korszerősítés” címő támogatott 
fejlesztést Lajosmizse Város Önkormányzatától átveszi, a fejlesztést a támogatási 
szerzıdésben foglalt feltételek és kötelezettségek mentén megvalósítja és fenntartja. 

 
A Társulási Tanács megbízott, hogy a folyamatban lévı szerzıdések módosítását 
készítsem elı, azokat írjam alá, továbbá a pályázattal kapcsolatosan felmerülı összes 
dokumentumot készítsem elı és írjam alá. 
A Társulási Tanács felkért, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önerı - bruttó 
7.370.775.- forint – és az elıleg – bruttó 1.541.739.- forint – átutalását kezdeményezzem 
Lajosmizse Város Önkormányzatánál. Lajosmizse Város Önkormányzata a fenti 
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pénzösszeg átadásáról a Társulás részére gondoskodott.  A pályázat kivitelezési munkái 
lezárultak, a pénzügyi elszámolás azonban jelenleg még folyamatban van. 

 
7. A Társulási Tanács a jelzırendszeres házi segítségnyújtási feladat további – az 

Egészségügyi Intézmény általi - ellátására megállapodás megkötésérıl döntött a Szociális 
és Gyermekvédelmi Fıigazgatósággal.  A szerzıdés aláírása megtörtént, a határozatban 
foglaltakról az intézményvezetıt, valamint a szükséges társszerveket tájékoztattam. 
 

A Társulási Tanács 2013.IX.26-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: 
(Az ülést – távollétem miatt - Juhász Gyula alelnök vezette le, a határozatok 
végrehajtására azonban a tanács elnöke került felhatalmazásra.)   
 

1. A Társulási Tanácsa elfogadta a Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, amelyet 
aláírásommal elláttam.   

 
2. A Társulási Tanács, a Társulás 2013. évi költségvetés módosítását elfogadta, amelynek 

indokai az alábbiak voltak: 
- a DAOP-4.2.1.”Óvoda fejlesztés” pályázat fenntartóváltás miatti támogatás értékő 

pénzeszköz átadás 
- bérkompenzáció 
- Meserét Óvoda új szárnya mőködési kiadásainak rendezése 
- Meserét Óvoda rehabilitációs hozzájárulása kifizetésének rendezése 
- szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatására nyújtott plusz támogatás 

felhasználása. 
 

3. A Társulási Tanács a Meserét Óvoda Pedagógiai Programját tudomásul vette, tekintettel 
arra, hogy a fenntartóra vonatkozó többletkötelezettséget nem tartalmazott. A 
határozatban foglaltakról az intézményvezetıt tájékoztattam.  
 

4. A Társulási Tanács a Meserét Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzatának óvodát 
érintı részével egyetértett. 

 
A Társulási Tanács – az új szárny létszámbıvülés miatti módosítása okán –a Meserét 
Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzatának Bölcsıdei Intézményegységét érintı 
részét jóváhagyta.   
A határozatban foglaltakról az intézményvezetıt tájékoztattam.  
 

5. A Társulási Tanács a Meserét Óvoda Házirendjével egyetértett. A határozatban 
foglaltakról az intézményvezetıt tájékoztattam.  
 

6. A Társulási Tanács engedélyezte a Meserét Óvoda részére a 2013/2014-es nevelési 
évben a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében 
foglaltak figyelembevételével a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 4. 
mellékletében meghatározott maximális csoportlétszámnak 20 %- kal történı átlépését 
az alábbiak szerint: 6050 Lajosmizse, Attila út 6. szám alatti székhelyintézményben: 

- Mécses, Katica, İzike, Napocska, Süni és Méhecske csoportban. 
- 6055 Felsılajos, Óvoda u. 1. szám alatti Felsılajosi Tagintézményben a 

Tulipán csoportban. 
Fenti döntésrıl a Meserét Óvoda vezetıjét tájékoztattam. 
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7. A Társulási Tanács nyilatkozott, hogy a Meserét Óvoda Rákóczi utcai, Szent Lajos utcai 
és Felsılajosi tagintézményei által benyújtani kívánt „Zöld Óvoda 2013” pályázat 
megvalósítását támogatja.  
A Társulási Tanács felhatalmazott a fenntartói támogatói nyilatkozat aláírására, amely 
megtörtént. 

 
8. A Társulási Tanács felhívta a Meserét Óvoda vezetıjének figyelmét arra, hogy a 

tagintézmények által benyújtott „Zöld Óvoda 2013” pályázat nyertessége esetén annak 
megvalósítása a fenntartó vonatkozásában nem járhat többletkiadással. 
Az intézményvezetı asszonyt a döntésrıl értesítettem. 
 

Lajosmizse, 2013. október 17. 
 
 Basky András sk. 
 Társulási Tanács Elnöke 
 


