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93/2013. (V. 31.) ÖH. 
Lajosmizsei Feladatellátó Társulás  társulási megállapodásának elfogadása  
 
 

Határozat 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lajosmizsei 
Feladatellátó  Társulás  - mint a Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartói 
Társulás és a Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó Társulás jogutódja - társulási megállapodását az előterjesztés 1. 
mellékletében foglaltak szerint az alábbi módosításokkal elfogadja: 
a) A Társulás teljes neve:  Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulás   
b) Rövidített neve: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
c) A Társulási megállapodás I.3. pontjában Lajosmizse Város Önkormányzatát képviseli: 
Basky András polgármester és az Önkormányzat Bizottságainak elnökei, azaz 5 fő, ezen 
módosítást a Társulási megállapodás minden érintett pontján át kell vezetni. 
d) A Társulási megállapodás IV.3. pontja helyébe a következő 3. pont lép: 
„ A Tanácsban a Tanács tagjai egyenlő 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.  
Minősített többséggel kell dönteni az alábbi esetekben:  
a.) a Társulás költségvetésének elfogadásakor,  
b.) a Társulás zárszámadásának elfogadásakor, 
c.) A Társulás által fenntartott Intézmények Intézményvezetői feletti munkáltatói jogkör 
gyakorlása során. 
A Társulási Tanács működésére egyebekben a Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat 
kell megfelelően alkalmazni. A Tanács ülésén tanácskozási joggal vehet részt a társult 
önkormányzatok jegyzője, és meghívást kapnak a tagok helyi önkormányzati képviselői és a 
társulás által fenntartott intézmények vezetői.” 
e) a Társulási megállapodás IV.8.a) pontja helyébe a következő a) pont lép: „ A költségvetési 
szerv szervezeti és működési 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 előre, a tárgyhónap 05. napjáig 
kell megfizetni a Társulás költségvetési elszámolási számlájára való átutalással.  
A költségvetés elfogadásáig az előző évben megállapított utolsó tagi hozzájárulás összegének 
megfelelő 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 előkészítéséről a tárgyévet követő évben legkésőbb a 
zárszámadás határnapjáig Lajosmizse Város Önkormányzatának polgármestere gondoskodik 
és azt a Tanács elé terjeszti.” 



i) a Társulási megállapodás VII. fejezet 9. b) pontjában a „Felsőlajos településen” szövegrész 
helyébe a „A Tagok” szövegrész kerül, valamint kikerül a „Felsőlajos Község 
Önkormányzata” szövegrész. 
j) a Társulási megállapodás 3. mellékletén az Intézmény (EGYSZI) Alapító Okiratához 
elhangzott módosításokat át kell vezetni.  

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

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

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
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