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Előterjesztés  

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsának 2019. október 25-i ülésére 

 
 Tárgy:   Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató  

Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 
Ikt.sz.: LMKOH/323-30/2019. 
 
 Tisztelt Társulási Tanács! 
 
 A 2019. október 13-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 
közvetetten ugyan de a helyi önkormányzati társulások működését is befolyásolja.  
 
A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) módosítását a Lajosmizse 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által jóváhagyott - Társulási megállapodás – módosítással összhangban 
szükséges megtenni.  
 

 Az SZMSZ módosítások az alábbiakban összefoglalva: 
  A Társulás SZMSZ-ének bevezetőjében a jogszabályi meghatározásokat szükséges volt 

módosítani Pl: ( óvodai nevelésről óvodai ellátásra). 
 A Társulás általános adataiban  kiegészítésre került Lajosmizse Város Önkormányzata, mint 

székhely önkormányzat szövegrésszel. 
Az SZMSZ I. fejezet (9) pontja rögzíti a Társulási Tanácsba delegált személyeket és a Társulási 
Tanács létszámát.  
A Társulásba delegálni a tagönkormányzatok Képviselő-testületei jogosultak, ezáltal az SZMSZ 
ezen pontját is a Képviselő-testületi döntések alapozzák meg. 

 
A képviselő-testületek döntése alapján az alábbi polgármesterek/ képviselők kerültek 
delegálásra a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsába: 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről: 
Juhász Gyula polgármester, Kun János István alpolgármester, Makainé Antal Anikó képviselő, 
Majoros István képviselő, Czigány Lajos Vendel képviselő. 
(52/2019.(X.18.) ÖH. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 25-i ülésén dönt a 
Tanácsba delegáltak személyéről.  
 
A Társulás működését, tevékenységét meghatározó főbb jogszabályok – II. fejezet (2) 
bekezdés kiegészül az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvénnyel. 
 



A Társulási Tanács döntései, a Társulási Tanács ülésének jegyzőkönyve X. fejezet 2 b) pontja – 
minősített többséggel történő döntés esetei - a megállapodással összhangban kiegészül két 
ponttal, amelyek a következők: bd) a Társulás által fenntartott intézmények alapító 
okiratainak módosításával kapcsolatos döntések meghozatalakor, és a be) szervezeti és 
működési szabályzat jóváhagyásakor pontok. 
 
Tekintettel arra, hogy a pályázati fenntartás időszak megszűnt, a Társulási Tanács által az Elnök 
hatáskörébe átruházott ügyek közül hatályon kívül helyezésre kerül a következő: „(2) Megköti 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra, mint az állam általi feladatra vonatkozó 
feladatátvállallási szerződést az önkormányzati pályázati fenntartás időszakáig.”  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 94. § (1) bekezdése értelmében, az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a 
társulási tanács, amelynek döntéshozatalára az alábbi szabályok irányadók: 
„Mötv. 94. §  (2) A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által 
delegált tagok alkotják, akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal 
rendelkeznek. 
(3) A társulási tanács döntését határozattal hozza. 
(4) A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a megállapodásban meghatározott 
számú, de legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van. A javaslat 
elfogadásához a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi képviselő igen 
szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több mint a felét. 
 (6) A megállapodásban meghatározott döntéshez minősített többség szükséges. 
(7) A minősített többséghez a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag 
igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint 
felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.”  
 
A tagönkormányzatok által jóváhagyott társulási megállapodás IV. fejezet 3.b) be)pontja 
értelmében minősített többséggel kell dönteni a szervezeti és működési szabályzat 
jóváhagyásakor.  
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Tanács elé: 

 

Határozat-tervezet 
…/2019. (...) TH. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális  
Közszolgáltató Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosítását, mely 2019. október 25. napján ………óra ………..perckor lép 
hatályba.   



2.) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításának aláírására valamint az egységes szerkezetű Szervezeti és Működési 
Szabályzat elkészítésére és aláírására. 

Felelős: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, elnök 
Határidő: 2019. október 25. 
 

Lajosmizse, 2019. október 25. 
 
 

Majoros István sk. 
             korelnök 
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Előterjesztés melléklete 
 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 
I. 

 
(1) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 

Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) Bevezetője a 
következőre módosul:  

 
„Bevezető 

 
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) 8.a 
(szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható 
meg) pontjaiban előírt közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok 
ellátására valamint a járóbeteg szakellátásra, egyéb egészségügyi ellátásra és a bölcsődei 
ellátásra – Lajosmizse Város Önkormányzata 93/2013. (V.31.) határozatával és Felsőlajos 
Község Önkormányzata 38/2013.(V.31.) határozatával határozatlan időre létrehozta a 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulást.   
 
Az Mötv. 95. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az Mötv. 
képviselő-testület működése alcím alatt szabályozottakra, valamint Lajosmizse és 
Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás társulási 
megállapodása III. fejezet 4. pontjában foglaltakra a Társulási Tanács a Szervezeti és 
Működési Szabályzatot az alábbiak szerint fogadja el.” 

 
(2) A Szabályzat I. fejezet (1) bekezdése a következőre módosul:  

 
[I. A Társulás általános adatai] 
 

„(1) A Társulás tagjainak neve, székhelye: 
 
 Lajosmizse Város Önkormányzata, mint székhely önkormányzat  
 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 Felsőlajos Község Önkormányzata, 6055 Felsőlajos, Iskola u. 12.” 
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(3) A Szabályzat I. fejezet (9) bekezdése a következőre módosul:  
 
„(9) A Társulási Tanácsba delegáltak, a Társulási Tanács létszáma: 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata részéről:  
………………………………………………………………………………………………………………………….(5 fő) 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata részéről:  
Juhász Gyula polgármester, Kun János István alpolgármester, Makainé Antal Anikó 
képviselő, Majoros István képviselő, Czigány Lajos Vendel képviselő                   (5 fő) 
 
A Társulási Tanács tagjainak létszáma összesen: 10 fő. „ 
 

(4) A Szabályzat II. fejezet (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:  
 
„g) az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (Eüatv.)” 

 
 

(5) A Szabályzat X. fejezet (2) bekezdésének b) pontja a következő alpontokkal egészül ki:  
 
„bd) a Társulás által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosításával 

kapcsolatos döntések meghozatalakor, 
be) szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásakor.” 
 

(6) A Szabályzat 2. mellékletének 2) pontja hatályát veszti.  
 

II. 
 

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 2019. október 25. napján ……….óra 
…………perckor lép hatályba.  

 
(2) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a Társulási Tanács jóváhagyó 

záradékával és az elnök aláírásával el kell látni. 
 
 Lajosmizse, 2019…………………    

…………………… 
Társulási Tanács elnöke 

 
Záradék: 
 
A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 
a Társulási Tanács …./2019. (…….) határozatával fogadta el.     
 
Lajosmizse, 2019……………………..     
 
 
  

 …………………… 
        Társulási Tanács elnöke 


