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Előterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2020. október 15-i ülésére 
 
 
Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
  Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács - 2019. szeptember és 
  2020. július között végzett - munkájáról   
 
Iktatószám: LMKOH/17432-1/2020. 
 
 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 2018. szeptembertől - 2019. augusztusig nyújtott tájékoztatást a 
Társulási Tanács működéséről.  
 Jelen beszámoló a 2019. szeptembertől - 2020. júliusig 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 
 

……./2020.(……) ÖH. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács  
Elnökének beszámolója a Tanács - 2019. szeptember  
és 2020. 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: 2020. október 15. 
 
Lajosmizse, 2020. szeptember 8. 
 
 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 - 2019. szeptember és 2020. július között végzett - munkájáról 
 

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) a 2019. szeptember - 2020. július közötti 
időszakban 9 Társulási Tanács ülést tartott, a veszélyhelyzet ideje alatt 2 alkalommal születtek 
elnöki döntések 2020. májusában és 2020. júniusában.   
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 2019. IX. 27. ülésének határozatai 

1. A Társulási Tanács a 2019. évi 3/2019. (II.13.) határozattal elfogadott költségvetését 
módosította, amelyet az alábbiak indokoltak: 
- Egészségház - A foglalkoztatottak bérkompenzációja 
- Egészségház - Tanyagondnoki Szolgálat működtetéséhez további támogatás nyújtása  
- Egészségház, Meserét Óvoda – 2019. II. félévi egyéb juttatás fedezete korábban nem 

került betervezésre, így itt került átadásra  
-  Meserét Óvoda beilleszkedési, magatartási zavaros gyerekek fejlesztésének ellátásához 

szakember biztosítása, 2 fő nyugdíjas óvodapedagógus visszafoglalkoztatása, tartósan 
távol lévő közalkalmazott dolgozók túlórájának költsége miatt többlettámogatás kérése 

- Meserét Óvoda  - beruházások és dologi kiadások közötti átcsoportosítás  
 

2. A Társulási Tanács elfogadta a Meserét Óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló 
beszámolóját. 

A Társulási Tanács 2019. X. 25. ülésének határozatai  

 
1. A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását követően a 

Társulási Tanács 2019. október 25. napjától Basky Andrást választotta meg a Társulási-
tanács elnökének.  

 
2. A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását követően a 

Társulási Tanács 2019. október 25. napjától Juhász Gyulát választotta meg a Társulási-
tanács alelnökének.   

 
3. A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását követően a 

Társulási Tanács felhatalmazta Sebők Mártát a Tanács jegyzőkönyveinek aláírására.  
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4. A Társulási Tanács elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, 

amelyet az alábbiak indokoltak: 
 

- A jogszabályi módosításoknak megfelelően módosításra került az SzMSz Bevezetője; 
- A Társulás tagjainak rögzítésénél egyértelműen meghatározásra került, hogy Lajosmizse 

Város Önkormányzata a székhely önkormányzat; 
- A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását követően 

megválasztott Társulási-tanács tagjai rögzítésre kerültek; 
- A Társulás létrehozását és működését meghatározó fő jogszabályok közé beépítésre 

került az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény; 
- A Társulási Tanács minősített többséggel hozandó döntései kiegészítésre kerültek az 

alapító okirat és a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásának esetével; 
- Az elnök hatáskörébe átruházott ügyek köréből törlésre került a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtásra történő szerződés megkötése; 

A Társulási Tanács 2019. XI. 21-i ülésének határozatai 

1. A Társulási Tanács a 2019. évi 3/2019. (II.13.) határozattal elfogadott költségvetését 
módosította, amelyet az alábbiak indokoltak: 
- Egészségház - A foglalkoztatottak bérkompenzációja 
- Egészségház, Meserét Óvoda - 2019. októberi felmérés alapján pótigénylés 
- Egészségház – Fenntartható működés biztosításához év eleji elvonás részleges 

visszapótlása  
- Meserét Óvodánál személyi-, dologi kiadások beruházások közötti átcsoportosítás  
- Meserét Óvodánál leselejtezett udvari játékok értékesítése  

 
2. A Társulási Tanács elfogadta a Társulás 2020. évi munkatervét.  

 
3. A Társulási Tanács jóváhagyta a Társulás és intézményei 2019. évi költségvetésének I-III. 

negyedévi helyzetéről szóló beszámolót.  

A Társulási Tanács 2019. XII. 12-i ülésének határozata 

1. A Társulási Tanács a 2019. évi 3/2019. (II.13.) határozattal elfogadott költségvetését 
módosította, amelyet az alábbiak indokoltak: 
- Egészségház - A foglalkoztatottak bérkompenzációja  
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapból többletbevétel 
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A Társulási Tanács 2020. I. 30. ülésének határozatai 

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

- Egészségház - A foglalkoztatottak bérkompenzációja 
-  Egészségház, Meserét Óvoda – Év végi rendező tételek  
- Egészségház - Nemzeti Egészségbiztosítási Alapból többlettámogatás járóbeteg  
  szakellátás javítására a tartozás állománnyal nem rendelkező intézmények  
  részére    
-  Egészségház- használt mobiltelefon javíthatatlansága miatt, telefon árát az eladó  
  visszatérítette   
- TOP 5.2.1-15-BK1 nyertes pályázathoz kapcsolódóan dologi kiadások  
  beruházások közötti átcsoportosítás  
 

2. A Társulási Tanács jóváhagyta az Egészségház többlettámogatáshoz kapcsolódó 
felhasználási tervét.   

A Társulási Tanács 2020. II. 24. ülésének határozatai 

1.  A Társulási Tanács 3/2020. (II.24.) határozatával elfogadta a 2020. évi költségvetését. 
 

2. A Társulási Tanács úgy döntött, hogy támogatja a Meserét Óvoda Székhelyintézményének 
azon kérelmét, mely szerint pályázatot nyújt be a „Kincses Kultúróvoda 2020” pályázati 
felhívásra, egyúttal felhatalmazta az elnököt a fenntartói támogatói nyilatkozat aláírására. 

 
3. A Társulási Tanács döntésében felhívta a Meserét Óvoda vezetőjének figyelmét arra, hogy 

a „Kincses Kultúróvoda 2020” pályázat nyertessége esetén annak megvalósítása a fenntartó 
vonatkozásában nem járhat többletkiadással. 
 

4. A Társulási Tanács elfogadta a Társulás 2020. évi közbeszerzési tervét. 

A Társulás Elnökének – a veszélyhelyzet ideje alatt - 2020. V. 22-én 
meghozott határozatai 

 
1. A Társulás Elnöke a Társulás 2020. évi 3/2020. (II.24.) határozattal elfogadott költségvetését 

módosította, amelyet az alábbiak indokoltak: 
- Egészségház – Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál kiegészítő felmérés szerint eredeti 

előirányzat kompenzálása  
- Egészségház - A foglalkoztatottak bérkompenzációja 
- Egészségház - Szociális ágazati összevont pótlék kiegészítés beépítése 2020. január 1-

től   
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- TOP 5.2.1-15-BK1 nyertes pályázathoz kapcsolódóan személyi kiadások, járulékok, 
dologi kiadások közötti átcsoportosítás  
 

2. A Társulás Elnöke jóváhagyta a Társulás és Intézményei 2020. január-április havi 
teljesítésére vonatkozó költségvetési beszámolóját.   

A Társulás Elnökének – a veszélyhelyzet ideje alatt - 2020. VI. 15-én 
meghozott határozatai 

 
1. A Társulási Elnöke hozzájárult ahhoz, hogy a Meserét Óvoda pályázatot nyújtson be „A 

hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” című 
pályázati felhívásra, egyúttal felhívta az Intézmény vezetőjének figyelmét arra, hogy a 
pályázat nyertessége esetén annak megvalósítása a fenntartó vonatkozásában nem járhat 
többletkiadással. 

A Társulási Tanács 2020. VI. 26. ülésének határozatai 

1. A Társulási Tanács döntött a Társulás 2019. évi költségvetési maradványáról. 
 

2. A Társulási Tanács elfogadta a Társulás 2019. évi zárszámadásához tartozó 
nyilatkozatokat.  
 

3. A Társulási Tanács elfogadta a Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolót.  

 
4. A Társulási Tanács a 2020. évi 3/2020. (II.24.) határozattal elfogadott költségvetését 

módosította, amelyet az alábbiak indokoltak: 
- Egészségház - A foglalkoztatottak bérkompenzációja 
- Egészségház – Egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli 

juttatás a 275/2020. (VI.12.) kormányrendelet alapján 
 

5. A Társulási Tanács határozatában döntött a Társulás kiadásainak készpénzben történő 
teljesítésének eseteiről. 
 

Társulási Tanács 2020. VI. 30. ülésének határozata 

1. A Társulási Tanács a 2020. évi 3/2020. (II.24.) határozattal elfogadott költségvetését 
módosította, amelyet az alábbiak indokoltak: 

- Egészségház – Egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli 
juttatás (275/2020. (VI.12.) kormányrendelet) államtitkári levél miatti átcsoportosítása 
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Társulási Tanács 2020. VII. 27. ülésének határozata 

1. A Társulási Tanács a 2020. évi 3/2020. (II.24.) határozattal elfogadott költségvetését 
módosította, amelyet az alábbiak indokoltak: 

- Egészségház, Meserét Óvoda - 2020. májusi felmérés alapján pótigénylés és lemondás 
 

2. A Társulási Tanács elfogadta az Egészségház 2019. évben végzett munkájáról szóló átfogó 
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, 2020. szeptember 8. 
 
 
 Basky András sk. 
                                                                         Társulási Tanács Elnöke 
 
 


