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Képviselı-testülete között önkormányzati hivatali 
feladatok ellátására létrejött Közös 
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Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Az Ügyrendi és Sport Bizottság 2013. április 17-én reggel 8.00 órakor a  
                Városháza Dísztermében megtartott  rendkívüli bizottsági ülésrıl. 
 
 
Jelen vannak:  Belusz László  bizottság elnöke 
   Apró Ferenc   bizottság tagja 
   Baranyi-Rostás Rodrigó bizottság tagja 
 
Péli Szilveszter és Katona Jánosné bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az 
ülésrıl. 
  
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 3 fı jelen 
van. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki elıtt 
ismert. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, nekem lenne javaslatom, hogy legyen egy 
2./ napirendi pont, egyebek, s ezen belül kerüljön megtárgyalásra „Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı és 
gazdasági vezetı beosztásra pályázat kiírása” címő napirendi pont. Aki egyetért a 
meghívó szerinti napirendi pont és a kiegészítı napirend tárgyalásával, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Elıterjesztı: 
 
1./ I. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Basky András 
     és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  polgármester 
     között önkormányzati hivatali feladatok ellátására létrejött  
     Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosítása 
 
     II. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti  
     és Mőködési Szabályzatának  jóváhagyása 
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2.) Egyebek 

- Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete  
    költségvetési szerv vezetı és gazdasági vezetı beosztásra pályázat kiírása 
 
 

 1./ Napirendi pont 
 I. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete      és Felsılajos        
 Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között önkormányzati hivatali   
 feladatok ellátására létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról szóló  
 megállapodás módosítása 
 
II. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának  jóváhagyása 
Belusz László bizottság elnöke 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata megállapodott 
a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról. Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 11/2013. (I. 31.) határozatával és Felsılajos 
Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4/2013. (II. 01.) határozatával 
jóváhagyták a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát.  
Az abban foglaltak alapján a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal a Magyar 
Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája által 
bejegyzésre került, és 2013. március 1. napján Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatalának jogutódjaként megkezdte mőködését.  
A megállapodás módosítását a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti 
és Mőködési Szabályzata indokolja. 
Az elıterjesztés 1. melléklete a megállapodás módosítás, a 2. melléklete a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzat. 
A jelenlegi SZMSZ-ben az engedélyezett köztisztviselıi létszám 35 fıben lett 
meghatározva, a támogatott létszám 30,41 fı. 
A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 4 fı részbıl áll: 
I.   Általános rendelkezések 
II.  A hivatal szervezete 
III. M őködési Szabályok 
IV. Záró rendelkezések 
Továbbra is három iroda került meghatározásra, a 4 csoportból 2 csoport maradt, s így 
2 csoportvezetıi megbízatás felszabadult. 
Szeretném részletezve hallani, hogy kik hova kerültek az irodákhoz, csoportosítva, ha 
lehetıség lenne rá. 
A záró rendelkezések 9. bekezdésében a Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási 
rendje és munkarendje szerepel. Az alpolgármester fogadóóráját is bele kell tenni. 
A Hivatal nyitvatartási idejének meghatározásánál van-e arra lehetıség, hogy a Járási 
Hivatal munkarendjéhez igazodva egy-két napon hosszabbított nyitva tartást 
alkalmazni, hogy ne kelljen az ügyfeleknek szabadságot kivenni. Várom a 
hozzászólásokat. 
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Apró Ferenc bizottsági tag 
A honlapon késı délután jelent meg a jelenlegi anyag. Kicsit kevésnek tartom az idıt 
az átnézésre. A korábbi SZMSZ-en is sokáig dolgoztunk. 
Egy-két kérdést szeretnék feltenni. A hivatal állományából 2 fı a Munka 
Törvénykönyve hatálya alá tartozik, ez miben más, mint a köztisztviselı? 
Felsılajoson 3 fı van meghatározva és 2 fı, aki ott dolgozik, akkor miért három fırıl 
beszélünk? 
Belsı ellenıri tevékenység megbízással lenne ellátva, így egy köztisztviselıi létszám 
felszabadulna, s akkor 34 fı lenne. Errıl is szeretnék hallani bıvebben. 
Vezetıi referens vonatkozásában mi a helyzet?  
Jegyzıi iroda, önkormányzati iroda, pénzügyi iroda. Errıl bıvebben kérnék pár szót.  
Azt szeretném kérni, hogy a képviselık vélemény-nyilvánítási joga is jelenjen meg 
abban, hogy kik milyen tisztségre lesznek kinevezve a hivatalban. Jó lenne tudni, hogy 
kik azok a vezetık, akikre felnéz Lajosmizse lakossága. 
Az önként vállalt feladatokat hiányolom az anyagból. Az a kérésem, hogy az 5. 
oldalon a települési feladatok közé 6. pontként kerüljenek be az önként vállalt 
feladatok.  
Örülök annak, hogy a pályázatírással kapcsolatos feladatok benne vannak. Köszönöm. 
Belusz László bizottság elnöke 
Az SZMSZ-szel szorosan összefügg, s a korábbi testületi ülésen is szó volt arról, hogy 
jó lett volna látni a költségvetési számokat, hogy a csoportvezetıi csökkentéssel 
hogyan alakul a bérköltség. Köszönöm. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
7. oldal e.) pont. Az elhasználódási, felújítási költségek az önkormányzatot terhelik. 
Az lenne a kérésem, hogy a járást is terhelje, ne csak az önkormányzatot. 
Basky András polgármester 
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot nehéz volt összeállítani. Az Ügyrendi és Sport 
Bizottság délelıtt tárgyalja, s majd az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága, 
valamint Felsılajos Község Önkormányzata is tárgyalni fogja. Most sem szeretnénk 
olyan szabályozásokat hozni, amik nem felelnek meg a törvényi háttérnek. 
A két fı, aki nem köztisztviselı, hanem a Munka Törvénykönyve alá tartozik, egyik a 
gépkocsivezetı, a másik pedig a takarító személyzet. 
Más olyan területek is vannak, ahol az állam nem finanszírozza le a teljes létszámot. 
Beszélünk arról, hogy az IGSZ helyzetét hogyan tudjuk megoldani, mert ha 
beintegráljuk, akkor a hivatal létszáma meg fog nıni 7 fıvel. Ezzel átadom a szót dr. 
Balogh László jegyzınek. 
dr. Balogh László jegyzı 
Felsılajoson 2 fı van, egyik az adóügyekkel foglalkozó kolléganı, a másik az 
igazgatással foglalkozó kolléganı. A nyugdíjba menı pénzügyes kolléganı helyére 
felvételre kerülı kolléganıt be fogjuk hozni Lajosmizsére. 
A Képviselı-testület 2013. január 31-én elfogadta a Közös Önkormányzati Hivatal 
megállapodását. Ezt a megállapodást módosítani lehet, ehhez mindkét Képviselı-
testület minısített többsége kell. Mi a hivatal szervezetét módosítottuk, hogy az 
SZMSZ-t meg tudjuk alkotni. 
Vezetıi referens eddig is volt. 
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Ha felállítjuk az új Hivatal szervezetét, akkor pontosan fogjuk tudni, hogy ez 
mennyibe kerül, s a májusi testületi ülésre fogjuk idehozni. 
35 fı a létszámunk, ennél kevesebb létszámmal nem tudjuk a feladatot ellátni. Van 1 
fı adminisztratív dolgozónk a Parkfenntartáshoz besorolva, aki jegyzıkönyv vezetési 
feladatokat lát el, s az ı munkájára nagy szükség van, nélküle nem tudnánk ellátni ezt 
a feladatot.  
Belusz László bizottság elnöke 
A 35 fı létszámba ı is bele fog férni az új átszervezés kapcsán? 
Basky András polgármester 
Akkor kerülne be a rendszerbe, ha a hivatal létszámát 36 fıre emelnénk.  
Belusz László bizottság elnöke 
A belsı ellenıri státusz megszüntetése nem biztos, hogy jó ötlet. 
Basky András polgármester 
Most már a településekre jellemzı, hogy megbíznak külsı céget erre a feladatra. 
Kipróbálni mindenképpen ki lehetne ezt a rendszert, hogy megbízási szerzıdést 
kötnénk egy céggel, s akkor meglátnánk, hogy ez jó-e vagy sem. 
Belusz László bizottság elnöke 
Belsı ellenırnek olyan embernek kell lenni, aki látja heti 40 órában, hogy itt milyen 
munka folyik. Egy külsıs nem tud ellátni véleményem szerint ilyen feladatokat. 
dr. Balogh László jegyzı 
Ebben nagy igazság van, de ezt azért vetettem fel, hogy létszámban javulnánk, de lesz 
egy megbízási díj. Ez egy lehetıség, amit Belusz László elmondott, azzal teljesen 
egyetértek. 
Basky András polgármester 
Ezt elsı körben meg kellene futtatni, hogy ki az, aki ezt a feladatot el tudja látni. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Olyan emberrel kell kötni szerzıdést erre vonatkozóan, akinek ebben van szakmai 
gyakorlata. 
dr. Balogh László jegyzı 
A belsı ellenıri feladatok ellátására szigorú szakmai elıírások szükségesek, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában szerepelnie kell és a jogszabályban 
elıírt végzettséggel kell, hogy rendelkezzen. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Az elıterjesztés 1. melléklete tartalmazza, hogy minden módosításhoz minısített 
többség szükséges Felsılajos Község Önkormányzata részérıl is. 
A megállapodás 9. e.) pontja szerint A Járási Hivatal is fizessen használati és felújítási 
díjat, ne csak az önkormányzatot terhelje ezen költség. 
dr. Balogh László jegyzı 
Lajosmizsének van egy szerzıdése a Járási Hivatallal erre vonatkozóan. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Az elıterjesztés 6. oldal 7. pontja: Vélemény-nyilvánítási joga legyen a Képviselı-
testületnek a vezetıi kinevezéseknél. 
dr. Balogh László jegyzı 
A polgármester irányítja, a jegyzı vezeti a hivatalt, a Képviselı-testületnek nem lehet 
ilyen téren vélemény-nyilvánítási joga. 
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Apró Ferenc bizottsági tag 
Én csak azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e véleményt mondani a vezetıi posztok 
kinevezése vonatkozásában? 
Basky András polgármester 
Véleményt mondani lehet szóban, de az SZMSZ-be leírni nem lehet. 
Belusz László bizottság elnöke 
A hivatal nyitvatartási rendjét a kormányablak nyitva tartásával kellene összehozni. 
dr. Balogh László jegyzı 
Ha erre igény van, akkor igen, korábban erre volt próbálkozás. 
Belusz László bizottság elnöke 
Az emberek nagy többsége 8.00 -16.00 óráig dolgozik, ezért lehetne egy nap, amikor a 
kolléga fél órával tovább marad, hogy az ügyfeleknek ne kelljen kivenni szabadságot 
ügyeik intézése érdekében. 
Basky András polgármester 
Lehetne minden héten egy nap. A hétfıi munkarend meghosszabbodna 1 órával, a 
pénteki pedig 1 órával csökkenne. A munkarend 7.30 órától 17.00 óráig lenne hétfın, 
és  az ügyfélfogadási idı pedig 8.00 órától 16.45 óráig. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Nincs. 
Elfogadásra javaslom a határozat-tervezeteket, melyet külön-külön szavaztatok. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos 
Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között önkormányzati hivatali 
feladatok ellátására létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás 
módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
12/2013. (IV. 17.) ÜSB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között önkormányzati hivatali feladatok 
ellátására létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás 
módosítása 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı- 

testületnek az elıterjesztés I. határozat-tervezetét  
Határid ı: 2013. április 18. 
Felelıs:     A bizottság 

 
Belusz László bizottság elnöke 
Aki elfogadja Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát az elhangzott módosításokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
13/2013. (IV. 17.) ÜSB hat. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása 
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HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-tes- 

tületnek az elıterjesztés II. határozat-tervezetét az alábbi  
kiegészítéssel: 
 
- Hétfın a munkarend 7.30 órától 17.00 óráig lenne 
- Hétfın az ügyfélfogadási idı 7.30 órától 16.45 óráig lenne 
 
Határid ı: 2013. április 18. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
 
2./ Napirendi pont 
Egyebek 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
költségvetési szerv vezetı és gazdasági vezetı beosztására pályázat kiírása 
Belusz László bizottság elnöke 
Korábban arról volt szó, hogy az önkormányzat 2013. december 31-ig megvizsgálja, 
hogy az IGSZ beintegrálásra kerül-e, vagy sem az önkormányzathoz. Akkor miért 
írunk ki öt évre szóló pályázatot? Az lenne a javaslatom, hogy 2013. december 31-ig 
írjuk ki a pályázatot, hogy ne menjünk bele munkaügyi perbe, mert ha december 31-
vel megszüntetjük az IGSZ-t, akkor nem tudunk mit kezdeni ezzel a vezetı személlyel. 
Kérdezem, hogy van-e vélemény ezzel kapcsolatban? 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Nem látom annak veszélyét, hogy december 31-ig írjuk ki a pályázatot. 
Basky András polgármester 
Alapállás az, hogy pályázatot kell kiírni. Félévre nem célszerő kiírni pályázatot. 
Meghirdetjük az állást, a Képviselı-testület dönt róla titkos szavazással. Ha találunk 
ott olyan vezetıt, aki megfelelı lenne hosszú távon, akkor egyik megoldás lenne, hogy 
kinevezzük, s ha átszervezés van, akkor átcsoportosítjuk, vagy ha a Képviselı-testület 
úgy szavaz, hogy nem fogadja el a pályázatot, akkor eredménytelennek hirdetjük meg 
a pályáztatást. 
Nagy Judit irodavezetı 
Május 30-ig lehet benyújtani a pályázatot és a júniusi ülésen tárgyaljuk. Lehet, hogy 
addig meg kellene vizsgálni, hogy marad-e az IGSZ, vagy sem. 
Basky András polgármester 
Ha nem nevezzük ki a vezetıt, s a személye szükséges a feladat ellátásához, akkor 
meg lehet bízni a feladat ellátásához. 
Még egy bejelentésem van. Jagica Erika beadott egy kérelmet, melyben 
önkormányzati lakást szeretne bérelni. Nincs ellene semmi kifogásom, mert a lakás 
sem állna üresen, az állaga nem romlana, s még bevételünk is származna a bérleti 
díjból. A következı ülésre elıkészítjük az anyagot. 
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Belusz László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem 9.20 órakor. 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 
 Belusz László sk.      Apró Ferenc sk. 
 bizottság elnöke      bizottság tagja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


