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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa 2015. november 27-én (pénteken) 7.45 órakor, Lajosmizse város 
dísztermében megtartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Jelen vannak:   Basky András   elnök 
   Sebık Márta   Tanács Tag 
   Keresztes Ferenc Tanács Tag 
   Makainé Antal Anikó Tanács Tag 
   Majoros István   Tanács Tag 
   Kun János  Tanács Tag 
    
       
    
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyzı 
      
            
Jegyzıkönyvvezetı:  Márton Györgyné 
 
Basky András elnök: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, 
hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 10 fı Tanács Tagból Lajosmizse 
részérıl 3 fı, Felsılajos részérıl is 3 fı van jelen, összesen 6 fı. Juhász Gyula, Czigány 
Lajos, Belusz László és Józsáné dr. Kiss Irén bejelentéssel vannak távol. 
A meghívóban egy napirendi pont szerepel.  Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb 
napirendi pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a napirendi 
pontot, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 6 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
    Napirendi pont              Elıterjesztı 
 
1./ Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye       Basky András 
     alapító okiratának módosítása                 elnök 
 
 
Basky András elnök: Tisztelettel köszöntöm a Társulási Tanács ülését. Egy napirendi pont 
van, amit tárgyalni kell, az alapító okiratnak a módosítása. Lajosmizse város Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézményét a társulás keretében mőködtetjük. Az új 
információkat, amiket megkaptunk, hogy az alapító okirat módosítását a társulásnak kell 
elfogadni. 
Család- és gyermekjóléti szolgáltatást hozunk létre, egyesítünk két szervezetet. Az alapító 
okirat módosítását a Társulási Tanács fogja meghozni.  
 
dr. Balogh László jegyzı: A család- és gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétıl 
szervezetileg csak együtt mőködhet, jelenleg egymástól független szervezeti egységek. A 
jelzırendszeres házi segítségnyújtást töröljük. Az alapító okirat 2.2. pontját nem kell 
szerepeltetni. Az alapító okirat melléklete lesz az EGYSZI mőködési engedélye iránti 
kérelemnek. Azért kellett ilyen gyorsan összehívni az ülést, mert a Magyar Államkincstáron 
át kell vezetıdni hétfıig az alapító okirat módosításának. Ennek elfogadását a Magyar 
Államkincstárhoz be kell vinni elfogadásra. Van egy olyan leiratunk a Kormányhivataltól, 
hogy aki november hónapig beadja a mőködési engedély iránti kérelmet, annak decemberben 
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kiadásra kerül az engedély, ha decemberben még véletlenül nem kerülne kiadásra a mőködési 
engedély, akkor úgy tekintik 2016.január elsején, mintha  engedélye meglenne és jogosult az 
állami támogatásra is. 
 
Basky András polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele? Nincs. 
Szavazásra tesztem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye alapító 
okiratának módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 6 igen szavazattal – Lajosmizse (3), Felsılajos (3) 
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
25/2015. (XI.27.) TH 
A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti   
és Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosítása 
 
 

Határozat 
 
 

1) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-tanácsa a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye – a 
határozat 1. mellékletét képezı – Alapító Okirat módosító okiratát jóváhagyja.  

 
2) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-tanácsa felhatalmazza a 

Társulási-tanács elnökét, hogy az alapító okiratokat aláírja és a változás bejelentést 
a Magyar Államkincstár felé megtegye. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, Basky András elnök 
Határidı: 2015. november 27. 

 
1. melléklet a ……/2015. 
(..) határozathoz 

Okirat száma: EGYSZI/3/2015. 

Módosító okirat 

 A Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye, 
a Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő - testülete által 2015. április 27. napján 
kiadott, EGYSZI/2/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –  Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsának ……./2015. (….) határozatával 
elfogadott módosító alapító okiratra  figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 

1. ........................................................................................................................................ A
z alapító okirat 2.2 pontja elhagyásra kerül. 

2. ........................................................................................................................................ A
z alapító okirat 4.3. II.3. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek 
számozásának értelemszerű megváltozásával.  
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3. ........................................................................................................................................ A
z alapító okirat 4.3. II.4. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek 
számozásának értelemszerű megváltozásával.  

4. ........................................................................................................................................ A
z alapító okirat 4.3. III. 1. pontjában a „Gyermekjóléti szolgáltatás” helyébe  a 
„Család- és gyermekjóléti szolgáltatás” szöveg lép.  

5. ........................................................................................................................................ A
z alapító okirat 4.4 pontjában foglalt táblázat 6. sora elhagyásra kerül a további 
szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával. 

 
Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Lajosmizse, 2015.  

P.H. 

Basky András 

Társulási-tanács elnöke 

 
 
 
 
 
 
Basky András elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-e ég 
valakinek egyéb bejelentenivalója, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai rendkívüli ülésünket 
ezennel berekesztem. 
 
 
 
 
 

 
K.mft. 

 
 
 
 Basky András sk.      Sebık Márta sk. 
 elnök        Tanács Tag 
         jkv.hit. 
 
 
 
 


