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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Az Ügyrendi és Sport Bizottság 2012. október 24-én, 12.30 órakor a    
                 Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Belusz László  bizottság elnöke 
   Apró Ferenc   bizottság tagja 
   Baranyi-Rostás Rodrigó bizottság tagja 
   Katona Jánosné  bizottság tagja  
   Péli Szilveszter  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból mind az 5 fı jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi 
pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti 
napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok       Elıterjesztı 
 
1./ Elıterjesztés a járásokról, a járási hivatalok kiala-  Basky András 
     kításáról, valamint a polgármesteri hivatalok, közös polgármester 
     önkormányzati hivatalok megalakításáról 
2./ Polgármester szabadságának engedélyezése   Belusz László 
         ÜSB elnök 
 
1./ Napirendi pont 
Elıterjesztés a járásokról, a járási hivatalok kialakításáról, valamint a 
polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok megalakításáról 
Belusz László bizottság elnöke 
Felkérem Józsáné dr. Kiss Irént, a PTK elnökét, mondjon néhány gondolatot az 
elıterjesztésrıl, mivel azt a vagyon miatt a Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság is tárgyalja. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetıje 
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Az elmúlt idıszakban 1989. környéke volt a járási rendszer éve. Most ismét a járási 
rendszer kerül bevezetésre. A közigazgatás elaprózott és nem biztos, hogy 
rendelkezésre állnak azok a szakemberek, akiknek rendelkezésre kell állni. Ez a járási 
hivatali rendszer kialakítása a közigazgatási hivataloknak a decentralizálása. Minden 
település megkapja a kormányzáshoz való jogot. Megélni és lebonyolítani azonban 
azokat a tárgyalásokat, amik ezzel járnak, nem egyszerő, és a munka szempontjából 
nagyon komoly változást hoz. 
Országos szinten is, s Lajosmizsén is megtörténtek a tárgyalások, felmérések, hogy ki 
milyen kompetenciával rendelkezik, mennyi a leterheltsége, mik azok a hatáskörök, 
amik maradnak, mik azok, amik elmennek. Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatalából 15 státuszt visz el a Járási Hivatal, ebbıl 14 állás be van töltve, 1 állás 
betöltetlen. Felsılajosról nem vesz át szakembereket a járás. A Kormányhivatalnak 
jogában áll azt mondani, hogy a helyben foglalkoztatott embereket nem tudja átvenni, 
mert nem rendelkeznek a megfelelı képzettséggel. Ennek megfelelıen alakulnak az 
együttmőködési megállapodások. A megállapodásban ki kell kötni az épület 
kizárólagos és közös használatát. Ez az Okmányiroda és még 6 iroda helyiség 
kizárólagos használatát érinti. 
Külön tétel tartalmazza az ingó tárgyak rendezését. Rendezni kell az átvett 
ingatlanoknak, eszközök üzemeltetési, fenntartási jogait. Az elvitt elhasználódott 
eszközök pótlásáról a Kormányhivatalnak kell gondoskodni. A másik rész a közös 
önkormányzati hivatal létrejötte. 1989-ben volt körjegyzıség, Lajosmizse Város 
Önkormányzatához csatlakozott Felsılajos Község Önkormányzata, késıbb 
Felsılajoson kialakult az önálló polgármesteri hivatal, most pedig közös 
önkormányzati hivatal jön létre.  
A II. határozat-tervezetnek van egy olyan része, hogy a polgármestert kell megbízni a 
közös önkormányzati hivatal elıkészítésével kapcsolatos feladatok koordinálásával. 
Erre szerzıdés-tervezetet kell kötni. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
A képviselık részére készítettünk egy kiosztós anyagot. A közös használatú 
helyiségeknek a négyzetméter aránya változott meg, 250,49 m2 lett a közös használatú 
rész. Amit lehetett, mindent belevontunk közös használatba. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetıje 
Én azt gondolom, hogy az önkormányzatnál maradó dolgozók létszáma arányos az itt 
elvégzendı munkával. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Mi is arra gondoltunk, de amikor megismerkedtünk a 2013. évi költségvetési tervezet 
tartalmával, mely tartalmazza az állam által elismert létszámokat, azt láttuk, hogy lehet 
a létszám több is az állam által meghatározottól, de azt az önkormányzat fogja 
finanszírozni. Az a kérdés, hogy a feladatokat ténylegesen mennyi létszámmal lehet 
megoldani. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetıje 
A kollégium megszőnésekor is voltak létszám problémák, hogy kit hova lehet 
elhelyezni, bízom benne, hogy itt is lehet úgy rendezni, hogy ne kelljen senkit 
elküldeni. 
Basky András polgármester 
Az a cél, hogy optimális megoldásokat találjunk. 
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Belusz László bizottság elnöke 
Ingyenes használati jog lesz bejegyezve azon ingóságokra, amit elvisz a 
Kormányhivatal, ezek mennyiben befolyásolják a szennyvízberuházás során felveendı 
hitelünk bírálati szempontjait? 
Egy számítógép három év alatt leamortizálódik, ezekkel mi lesz? 
Telefonközpont meghibásodik, akkor az közösen lesz javítva, közös költség lesz? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
2013. Január 30-ig kell megkötni azt a megállapodást, ami mind a közös, mind a 
kizárólagos használatra vonatkozik, azaz az önkormányzati megállapodást. A 
Kormányhivatal örömmel vette, hogy a hivatalban van arra lehetıség, hogy adott egy 
telefonközpont és azt lehet bıvíteni. A bıvítés többletköltségeit vállalni fogja a 
Kormányhivatal. 
Basky András polgármester 
A szennyvízberuházás során felveendı hitelünk bírálati szempontjait nem befolyásolja 
az, hogy ingyenes használati jog lesz bejegyezve a Kormányhivatal által elvitt 
ingóságokra és ingatlanokra. 
Belusz László bizottság elnöke 
Lesznek-e olyan vagyontárgyak, amik nem itt lesznek üzemeltetve? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Ha máshol valósítják meg a feladatot, akkor az ingóságok fizikai mozgatásában is 
közre kell mőködnünk. 
Apró Ferenc települési képviselı 
Korábban az a jelzés érkezett, hogy kormányablak leszünk, ez valójában igaz? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Igen.  
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 
Nincs. Elfogadásra javaslom.  
Aki elfogadja az elıterjesztés I. határozat-tervezetét, mely a járási hivatalok 
kialakításáról, a megállapodás megkötésérıl szól, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
24/2012. (X. 24.) ÜSB hat. 
A járási hivatalok kialakítása, 
a megállapodás megkötése 

HATÁROZAT 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság elfogadja az elıterjesztés I. határo- 
  zat-tervezetét, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı- 
  testületnek. 
  Határid ı: 2012. október 25. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Aki az elıterjesztés II. határozat-tervezetét, mely a polgármester hivatalok, közös 
önkormányzati hivatalok megalakításáról szól, elfogadja, megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
25/2012. (X. 24.) ÜSB hat. 
A polgármesteri hivatalok, közös 
önkormányzati hivatalok megalakítása 

HATÁROZAT 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság elfogadja az elıterjesztés II. határo- 
  zat-tervezetét, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı- 
  testületnek. 
  Határid ı: 2012. október 25. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Polgármester szabadságának engedélyezése 
Belusz László ÜSB elnök 
A Polgármester Úr szabadságot szeretne igénybe venni 2012. október 30-án és október 
31-én. Szabadsága ideje alatt dr. Adonyi Lajos Alpolgármester Úr helyettesíti. A 
szabadság igénybevételének nincs akadálya. Elfogadásra javaslom a kérelmet. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Basky András Polgármester Úr kérelmét, mely szerint 2012. október 30-
án és október 31-én szabadságot szeretne igénybe venni, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
26/2012. (X. 24.) ÜSB hat. 
Polgármester szabadságának  
engedélyezése 

HATÁROZAT 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság engedélyezi Basky András polgár- 
  mester részére 2012. október 30-tól 2012. október 31-ig 2 munkanap
  szabadság igénybevételét. 
  Szabadsága ideje alatt dr. Adonyi Lajos alpolgármester helyettesíti. 
 
  Határid ı: 2012. október 24. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 

K.mf. 
 
 Belusz László sk.     Kutasiné Nagy Katalin sk. 
 bizottság elnöke      jegyzı 
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