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Előterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2019. szeptember 26-i ülésére 
 
 
Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
  Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács - 2018. szeptember és 
  2019. augusztus között végzett - munkájáról   
 
Iktatószám: LMKOH/8342-1/2019. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
  Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási megállapodás VIII. fejezetének 2. pontja alapján a Társulási Tanács a 
működéséről évente október 31-ig beszámol a tagok részére. 
 
 Az elmúlt évi beszámoló 2017. szeptembertől - 2018. augusztusig nyújtott tájékoztatást a 
Társulási Tanács működéséről.  
 Jelen beszámoló a 2018. szeptembertől - 2019. augusztusig tartó időszakban tárgyalt 
előterjesztéseket és döntéseket foglalja össze. 
  A Társulási Tanács elnöke által készített beszámoló a Társulás által meghozott döntéseket 
mutatja be, amely az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 
 

Határozat-tervezet 
 

……./2019.(……) ÖH. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács  
Elnökének beszámolója a Tanács - 2018. szeptember  
és 2019. augusztus között végzett - munkájáról   
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Tanács Elnöke által 
készített Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsának munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. szeptember 26. 
 
Lajosmizse, 2019. augusztus 22. 
 
 Basky András sk. 
   polgármester 
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előterjesztés melléklete 
 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója 

a Társulási Tanács - 2018. szeptember és 2019. augusztus között végzett - munkájáról 
 

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) a 2018. szeptember - 2019. augusztus 
közötti időszakban 10 Társulási Tanács ülést tartott.  
A Társulási Tanács üléseit a Társulás által működtetett intézmények- Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban: Meserét Óvoda) és Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (továbbiakban: 
Egészségház) - működését meghatározó döntések alkották.    

 

A Társulási Tanács 2018. IX. 27. ülésének határozatai 

1. A Társulási Tanács támogatta a személyes közreműködői szerződések megkötését a 
nőgyógyászati szakrendelésekre, továbbá előleget biztosított a nőgyógyászati-, és 
kardiológiai szakrendeléshez szükséges eszközös gépek beszerzéséhez.  
 

2. A Társulási Tanács a 2018. évi 5/2018.(II.05.) határozattal elfogadott költségvetését 
módosította, amelyet az alábbiak indokoltak: 
- A foglalkoztatottak bérkompenzációja 
- szociális ágazati összevont pótlék 2018. január-július időszak  
- Egészségház csőtörése miatt a biztosítás szerinti önrész visszavonásra került 
- Nőgyógyászati-, és Kardiológiai szakrendelésekhez szükséges gépek beszerzéséhez 

támogatás átadása 
- TOP 5.2.1-15-BK1 nyertes pályázat támogatási szerződés módosítása miatti átvezetés 
 

A Társulási Tanács 2018. X. 18. ülésének határozatai  

 
1. A Társulási Tanács jóváhagyta a 2019. évi munkatervét. 

 
2. A Társulási Tanács elfogadta a Meserét Óvoda 2017/2018. nevelési évről szóló beszámolóját 

és egyben köszönetét fejezte ki az Intézmény dolgozóinak az ott folyó színvonalas 
munkavégzésért. 

 
3. A Társulási Tanács jóváhagyta a Meserét Óvoda 2018-2023. évre vonatkozó Továbbképzési 

programját.  
4. A Társulási Tanács tudomásul vette a Meserét Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó- 

és a 2017/2018. nevelési évben megvalósult Beiskolázási tervét.   
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5. A Társulási Tanács a 2019. évi pénzügyi helyzet, a likviditási problémák megoldása 

érdekében és a hosszú távú működőképesség biztosításához intézkedéseket vezetett be.  

A Társulási Tanács 2018. XI. 27-i ülésének határozatai 

1. A Társulási Tanács a 2018. évi 5/2018.(II.05.) határozattal elfogadott költségvetését 
módosította, amelyet az alábbiak indokoltak: 
- A foglalkoztatottak bérkompenzációja 
- 2018. májusi felmérés alapján lemondás-pótigénylés 
- Meserét Óvodánál dologi sorról beruházásokra átcsoportosítás 
- Meserét Óvodánál, Egészségháznál, dologiról járulékra átcsoportosítás 

 
2. A Társulási Tanács a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció – Társulást érintő részét -

elfogadta és felhatalmazta az elnököt, hogy azt aláírásával ellássa.  
 

A Társulási Tanács 2018. XII. 14-i ülésének határozatai 

1. A Társulási Tanács a 2018. évi 5/2018.(II.05.) határozattal elfogadott költségvetését 
módosította, amelyet az alábbiak indokoltak: 
- 2018. októberi felmérés alapján lemondás-pótigénylés 
- Nőgyógyászati-, és Kardiológiai szakrendelésekhez szükséges gépek beszerzéséhez 

nyújtott támogatás többletbevételből történő visszavonása 
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapból többletbevétel 
- Meserét Óvodánál dologi sorról beruházásokra átcsoportosítás 

 

A Társulási Tanács 2019. I. 29. ülésének határozatai 

1. A Társulási Tanács a 2018. évi 5/2018.(II.05.) határozattal elfogadott költségvetését 
módosította, amelyet az alábbiak indokoltak: 

- A foglalkoztatottak bérkompenzációja 
-  szociális ágazati összevont pótlék 2018. augusztus-november időszak  
- Egészségház ismételt csőtörése miatt a biztosítás szerinti önrész visszavonásra  
  került 
-  működési bevételek realizálódása Meserét Óvodánál, Egészségháznál 
- működési célú támogatás államháztartáson belülről sorról átcsoportosítás  
  felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről sorra 
-  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapból többletbevétel 
- TOP 5.2.1-15-BK1 nyertes pályázathoz kapcsolódó előleg igénylés alapján 

 kiutalt összeg beépítése 
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2. A Társulási Tanács elfogadta a 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.  

A Társulási Tanács 2019. II. 13. ülésének határozatai 

1.  A Társulási Tanács 3/2019.(II.13.) határozatával elfogadta a 2019. évi költségvetését. 
 

A Társulási Tanács 2019. IV. 09. ülésének határozatai 

 
1. A Társulási Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzatát módosította, amelyet Keresztes 

Ferenc halála indokolt.   
 

2. A Társulási Tanács az Egészségház Intézményvezetője részére felhatalmazást adott 
gépjárműcserére a tanyagondnoki szolgálat ellátásához.  
 

3. A Társulási Tanács a 2019. évi 3/2019. (II.13.) határozattal elfogadott költségvetését 
módosította, amelyet az alábbiak indokoltak: 
- A foglalkoztatottak bérkompenzációja 
- Tanyagondnoki szolgálathoz gépjármű beszerzés  

 
4. A Társulási Tanács elfogadta az Egészségház 2018. évi tevékenységéről szóló átfogó 

beszámolóját és egyben köszönetét fejezte ki az Intézmény dolgozóinak az ott folyó 
színvonalas munkavégzésért, szolgáltatásért. 
 

A Társulási Tanács 2019. V. 09. ülésének határozatai 

 
1. A Társulási Tanács döntött a 2018. évi költségvetési maradványról. 

 
2. A Társulási Tanács elfogadta a Társulás 2018. évi zárszámadásához tartozó 

nyilatkozatokat.  
 

3. A Társulási Tanács elfogadta 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.  
 

4. A Társulási Tanács a 2019. évi 3/2019. (II.13.) határozattal elfogadott költségvetését 
módosította, amelyet az alábbiak indokoltak: 

- A 2018. évi maradvány igénybevételének rendezése  
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A Társulási Tanács 2019. VI. 20. ülésének határozatai 

 
1. A Társulási Tanács a 2019. évi 3/2019. (II.13.) határozattal elfogadott költségvetését 

módosította, amelyet az alábbiak indokoltak: 
- A foglalkoztatottak bérkompenzációja 
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás csoportszobák festése miatt - Meserét 

Óvoda Felsőlajosi Tagintézménye 
- A tanyagondnoki szolgálathoz korábban használt jármű értékesítéséből származó bevétel 

beszámítása az idén megvásárolt gépjármű vételárába  
 
2. A Társulási Tanács jóváhagyta az Egészségház és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 

Hivatal közötti munkamegosztási megállapodást, amely a gazdálkodási feladatok rendjét 
szabályozza. 

 
3. A Társulási Tanács jóváhagyta a Meserét Óvoda és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 

Hivatal közötti munkamegosztási megállapodást, amely a gazdálkodási feladatok rendjét 
szabályozza.  

 
4. A Társulási Tanács úgy döntött, hogy a tulajdonát képező Volkswagen gyártmányú MTE-

859 forgalmi rendszámú gépjárművet az Egészségház használatába adja.  
 

 
 

A Társulási Tanács 2019. VIII. 15. ülésének határozatai 

1.A Társulási-tanács engedélyezte a Meserét Óvoda részére 2019. szeptember 1-jétől a dolgozói 
létszám 1 fővel történő emelését.   
 

2. A Társulási Tanács a 2019. évi 3/2019. (II.13.) határozattal elfogadott költségvetését 
módosította, amelyet az alábbiak indokoltak: 
- A foglalkoztatottak bérkompenzációja 
- Meserét Óvoda Szent Lajos úti Tagintézményében 1 fő óvodapedagógussal történő 

létszámnövelés  
- Egészségháznál a védőnők és szakdolgozók béremelésének beépítése a költségvetésbe. 

A béremelés egy részét a NEAK finanszírozza a különbözetet az intézmény saját 
költségvetése terhére biztosítja. A védőnőket területi pótlék illeti meg, melyet idáig 
kiküldetési rendelvényen kaptak meg, megállapodás alapján, a továbbiakban az 
illetményükkel együtt kapják meg. A pótlék összege a dologi kiadásokból került 
átcsoportosításra, mert belföldi kiküldetésként került betervezésre az idei évi 
költségvetésben, de 2019. július 1-től személyi juttatásként fizetik ki.  
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- A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 
1351/2019. (VI.14.) Korm. határozat ( a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontja 
alapján a Belügyminiszter a Korm. határozat 2. mellékletében meghatározott települési 
önkormányzatok számára, az ott meghatározott összegben és támogatási célra, külön 
pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben, 
a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó 
támogatói okirat alapján költségvetési támogatást nyújt. Az intézmények a kapott forrást 
a költségvetésükbe megkapják, ezáltal a költségvetésük fedezetet biztosít a jelen 
költségvetési határozat 4. pontjában foglalt nettó 100.000.- Ft /év egyéb juttatás I. félévi 
kifizetésére.  

 
3. A Társulási Tanács támogatta a Meserét Óvoda Rákóczi utcai Tagintézménye, Szent Lajos 

utcai Tagintézménye és Felsőlajosi Tagintézménye pályázatának harmadik alkalommal 
történő benyújtását és megvalósítását a „Zöld Óvoda” cím elnyeréséhez azzal, hogy a 
fenntartó vonatkozásában ez nem járhat többletkiadással. 
 

4. A Társulási Tanács jóváhagyta a laboratóriumi feladat-ellátásra kötött megállapodás 
módosítását, amely a kórház megnevezésére, a fizetendő díjra és annak KSH szerinti 
inflációmértékkel történő egyoldalú módosítására vonatkozott.  

 
5. A Társulási Tanács jóváhagyta a Társulás és intézményeinek 2019. I. féléves pénzügyi 

beszámolóját. 
 

 
A Társulási Tanács döntéseit egyhangúlag hozta meg. A Társulási Tanács és az általa fenntartott 
Intézmények működése az elmúlt évben is zökkenőmentesen biztosított volt.  
 
Lajosmizse, 2019. augusztus 22. 
 
 
 Basky András sk. 
                                                                         Társulási Tanács Elnöke 
 
 
 


