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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. október 25-i alakuló ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása 
 
Üsz.:LMKOH/323-29/2019. 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 31-i ülésén létrehozta a Lajosmizse és 
Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulást, melyről szóló 
megállapodást a két település polgármestere 2013. június 6-án aláírt. 
 
I. A 2019. október 13-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 
közvetetten ugyan, de a helyi önkormányzati társulások működését is befolyásolja.  A 
társulások működésére és jogállására vonatkozó alapvető szabályokat a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-95. §-ai 
tartalmazzák. Emellett az Mötv. 95. § (3) bekezdése szerint a társulás döntéshozó feladatait 
ellátó társulási tanácsra háttérjogszabályként az Mötv. Képviselő-testületre vonatkozó 
szabályait is megfelelően alkalmazni kell. Végezetül pedig egyetlen esetben sem hagyhatók 
figyelmen kívül magának a társulási megállapodásnak a rendelkezései, amelyet a 
tagtelepülések képviselő-testületei jogszabályi keretek között szabadon állapítanak meg.  
 
Az Mötv. 28. § (1) bekezdése és 29. § (1) bek. a) pontja a következők szerint rendelkezik: 
 
„28. § (1) A helyi önkormányzati képviselő (a továbbiakban: önkormányzati képviselő) 
megbízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás 
megszűnésével szűnnek meg. „  
 
„29. § (1) Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik:   
a) a megválasztását követő helyi önkormányzati általános választás napján, jelöltek 
hiányában elmaradt választás esetén az időközi választás napján;” 
 
Előbbiek alapján az önkormányzati képviselő megbízatása, vele együtt jogai és kötelezettségei 
a választás napján megszűnnek. Ebből következik, hogy az önkormányzati képviselők társulási 
tanácsi tagsága az önkormányzati választás napján mindenképpen megszűnik, függetlenül 
attól, hogy megválasztották-e őket ismételten képviselőnek vagy sem. A választásokat 
követően a tag önkormányzatok képviselő-testületeinek a képviselő tagok delegálásáról 
számozott határozatot kell hozniuk. 
Az önkormányzati választásokat követően a társulási tanács tagjaiban bekövetkezett 
változások miatt szükségessé vált a megállapodás módosítása. A megállapodás IV. fejezet 2. 
pontja rögzíti a társult települési önkormányzatok által delegált tagokat és a Társulási Tanács 
létszámát. Javasolom, hogy a Társulási Tanács az eddigi jól bevált rendszer szerint működjön 
továbbra is, azaz 5-5 fővel. 
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Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 52/2019.(X.18.) határozatával úgy 
döntött, hogy a Társulási Tanácsba a következő személyeket delegálja: Juhász Gyula 
polgármester, Kun János István alpolgármester, Makainé Antal Anikó képviselő, Majoros 
István képviselő, Czigány Lajos Vendel képviselő. 

 
II. A Társulási megállapodás módosítása tartalmazza azokat a módosításokat amelyek a 
jogszabályi módosításokból erednek (pl. korábban óvodai nevelés, jelenleg óvodai ellátás), 
valamint azokat a pontosításokat amelyeket a társulási megállapodásnak tartalmaznia kell (pl: 
a döntéshozatal módját, a minősített döntéshozatal eseteinél megjelenik a szervezeti és 
működési szabályzat jóváhagyása is). 
 

A megállapodás módosításának rendjét az Mötv. a következők szerint szabályozza: 
 
 „50. §   Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt, továbbá 

a törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, 
az önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 
megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) 
bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

 
[42. §] „5. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a 

társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való 
csatlakozás, abból történő kiválás;” 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetek elfogadására teszek javaslatot és egyúttal 
az előterjesztés mellékletét képező megállapodás módosítást terjesztem a Képviselő-testület 
elé: 
 
 
 
 

I. Határozat tervezet 
../2019. (….) ÖH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
Társulási Tanácsába tagok delegálása  
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közfeladat-
ellátó Társulás Társulási Tanácsába az alábbi képviselőket delegálja: 
…………………………………………… 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. október 25. 
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II. Határozat tervezet 

../2019. (….) ÖH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
társulási megállapodásának módosítása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az előterjesztés mellékletét 
képező - Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának 
módosítását elfogadja. 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott 
módosításnak megfelelően az egységes szerkezetű társulási megállapodás 
elkészítésére és aláírására.   
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. október 25. 

 
Lajosmizse, 2019. október 21. 
 

Basky András sk. 
  polgármester 
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Előterjesztés melléklete 

 
 

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS 
KÖZNEVELÉSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS  

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 93/2013. (V. 31.) határozatával és 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 38/2013. (V. 31.) határozatával 
2013. május 31-i ülésén 2013. július 1-jei hatálybalépéssel létrehozta a Lajosmizse és 
Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulást, melyről szóló 
megállapodást Lajosmizse Város Önkormányzata részéről Basky András polgármester, 
Felsőlajos Község Önkormányzata részéről Juhász Gyula polgármester 2013. június 6-án aláírt. 

 
A megállapodást Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 194/2013. (XII.19.), 
151/2014. (XI.20.), 114/2015. (IX.24.), 141/2015. (XI.26.), 63/2018.(V.17.), 17/2019. (II.14.) 
határozatával és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 70/2013. (XII.16.), 
48/2014. (XI.20.), 31/2015. (IX.29.), 54/2015.(XI.27.), 16/2018.(IV.26.), 9/2019.(II.13.) 
határozatával módosított. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésére 
figyelemmel, - mely szerint, „A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének 
minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, 
módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.” – Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 
1. napjával létrehozott Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 
 

I. fejezet 
 
1) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 

társulási megállapodása (továbbiakban: Megállapodás) bevezetője helyébe a következő  
bevezető lép: 
 

„Magyarország Alaptörvényének 32. cikk k., pontja alapján (szabad társulás elve), a Helyi 
Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló 1997. évi XV. tv. 10. cikkében foglaltak szerint 
(helyi önkormányzatok egyesülési joga) valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)  IV. fejezetének rendelkezéseire (87. § – 95. §) figyelemmel, 
egymás egyenjogúságának és a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával, közös érdekeik 
és a kölcsönös előnyök mentén - az Mötv. 13. §. (1) bekezdésének 4. (egészségügyi alapellátás, 
az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások), 6. (óvodai ellátás), 8. (gyermekjóléti 
szolgáltatások és ellátások) és 8.a (szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében 
települési támogatás állapítható meg) pontjaiban előírt közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok ellátásáról valamint a járóbeteg szakellátásról, egyéb egészségügyi 
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ellátásról és a bölcsődei ellátásról - az önkormányzatok társulás útján gondoskodnak, a jelen 
határozatlan időre létrehozott társulási megállapodásban foglaltak szerint:” 

 
 
2) A Megállapodás I. fejezet 3. bekezdés a) pontjának aa) alpontja helyébe a következő  

bekezdés lép: 
 
„aa) Lajosmizse Város Önkormányzata, mint székhely önkormányzat  

 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  
(Képviselője: Basky András polgármester)” 
 
 

3) A Megállapodás II. fejezete helyébe a következő II. fejezet lép: 
 

„II. fejezet 
 

A társulás célja 
 
Annak elérése, hogy a tagok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladatokon belül 
 
a) a 6. (óvodai ellátás) és 8. (gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások) pontjaiban előírt 
továbbá a bölcsődei ellátást, mint helyi önkormányzati feladatokat - a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 2. § (4) bekezdésben és 4. § 1.1. 
pontjában meghatározott köznevelési alapfeladatot – figyelemmel az Nkt. 74. § (2) bek-
ben foglaltakra - valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (Gyvt) 15. § (2) bek. b. és a. pontjában, és 40. § valamint 42. §-ában 
meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást és bölcsődei ellátást, továbbá a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (Sztv.) foglalt 
szociális alapszolgáltatást, 
 
b) a 4. (egészségügyi alapellátás az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások) 
pontjában előírt, valamint a járóbeteg szakellátást, egyéb egészségügyi ellátást mint helyi 
önkormányzati feladatokat az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 89. § és  93. 
§-ban foglaltak alapján valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. (Eüatv.) 
törvényben foglaltak alapján 
 
közösen, társulási keretek között, magasabb színvonalon lássák el.” 
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II. fejezet 
 

1) A Megállapodás IV. fejezet 2. bekezdés helyébe a következő 2. bekezdés lép: 
 
„2.  A Tanácsban a társult települési önkormányzatok által delegált tagok: 
  
Lajosmizse Önkormányzata részéről: …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. (5 fő) 
 
Felsőlajos Önkormányzata részéről: …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. (5 fő) 
 
A Társulási Tanács tagjainak létszáma összesen: 10 fő.” 
 
2) A Megállapodás IV. fejezet 3. bekezdés b) pontja a következő be) ponttal egészül ki: 

 
[3. A határozathozatalra vonatkozó szabályok: 

b) Minősített többséggel kell dönteni az alábbi esetekben:] 
 
„be) szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásakor.” 
 

3) A Megállapodás IV. fejezet 7. bekezdés helyébe a következő 7. bekezdés lép: 
 
„7. A Társulás munkaszervezeti feladatait a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal látja el. (6050-
Lajosmizse, Városház tér 1.; PIR törzsszám: 811471)” 
 

4) A Megállapodás IV. fejezet 8. bekezdése a következő j) ponttal egészül ki: 
 
[8. A Társulási Tanács gyakorolja a feladatkörének gyakorlásához szükséges alábbi 
hatásköröket:] 

 
 „j) intézmény alapítása, átszervezése, megszűntetése,” 
 
 

III. fejezet 
 

Záró rendelkezés 
 
A társulási megállapodás módosítása 2019. október 25-én ………. óra …………perckor lép 
hatályba.  
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Z á r a d é k : 
A társulási megállapodás módosítását az érintett önkormányzatok képviselő-testületei 
határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező 
rendelkezésként fogadták el. 
 
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:                      Jóváhagyó határozat száma: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.                 …./2019. (…...) 
 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata 
6055 Felsőlajos, Iskola u. 12.                 …../2019.(…..) 
  
 
Lajosmizse, 2019. ………… 
 
 
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:           Polgármester  
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.               Basky András 
 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata 
6055 Felsőlajos, Iskola u. 12.              Juhász Gyula 
 
 


