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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
9/2011. (V. 16.) ÜSB hat.  Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 

beszámolója a 2010. évben végzett munkájáról 
 

 
 

10/2011. (V. 16.) ÜSB hat. Kunbaracs községgel körjegyzıség alakítása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Az Ügyrendi és Sport Bizottság 2011. május 16-án, du: 14.00 órakor, a  
                Városháza Dísztermében megtartott  N y í l t bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Belusz László  elnök 
   Apró Ferenc   bizottsági tag 
   Baranyi-Rostás Rodrigó bizottsági tag 
   Péli Szilveszter  bizottsági tag 
   Katona Jánosné  bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármestert 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      dr. Gazdag Judit jogi referens 
      dr. Balogh László belsı ellenır 
      Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
      Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
      Rostás Anita csoportvezetı 
      Kollár László 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 pont mindenki elıtt ismert. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek önálló napirendi pont tárgyalására illetve 
módosításra javaslata. 
Amennyiben nincs, nekem lenne javaslatom egy plusz napirend felvételére: Kunbaracs 
község kérése körjegyzıséghez történı csatlakozásról. 
Kérdezem, hogy aki egyetért a meghívó szerinti, illetve a kiegészítı napirendi pont 
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./ Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala beszá- Basky András 
     molója a 2010. évben végzett munkájáról  polgármester 
 
2./Kunbaracs község kérése körjegyzıséghez tör- Basky András 
    ténı csatlakozásról.     polgármester 
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1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala beszámolója a 2010. évben végzett 
munkájáról 
Belusz László bizottság elnöke 
Az elıterjesztés szép anyag, itt betekintést láthattunk a személyi feltételekbe, ahol  
láthatjuk, hogy igen képzett szakemberek dolgoznak a Polgármesteri Hivatalban. 
Betekintést nyerhetünk a személyi állományba. Elektronikus ügyfélkapu a tavalyi 
évben elindult. 9.700 ügyfelet szolgáltak ki az Okmányirodában. Tervezés 
szempontjából 30 M/Ft-al tervez az önkormányzatnak. Ez a pénz hiányzik. 8 %-os 
növekedést láthatunk az építési ügyek terén. 
27. oldalon találjuk, hogy vannak önkormányzati lakások, amik kihasználatlan 
állapotban vannak. 
Ennyit kívántam elmondani, kérdezem, hogy van-e kiegészítés, hozzászólás, 
észrevétel? Én elfogadásra javaslom a beszámolót. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Sokszor elégedetlenséget lehet tapasztalni az ügyfelek részérıl az Okmányiroda 
kiszolgálását illetıen, pedig nagyon gyorsan dolgoznak. Örömmel mondhatjuk, hogy 
hatalmasat lépett Lajosmizse. 
A 6. oldal utolsó bekezdése: A Polgármesteri Hivatal dolgozói felé kérdésem lenne, 
hogy volt nekünk 50 M/Ft-os kintlévıségünk, ez hogyan áll? 
25. oldal: A 30 M/Ft-ból mi folyik be? 
Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
Ez kintlévıség. Ebbıl az önkormányzatot 4,6 M/Ft illeti csak meg. Teljes mértékben 
az önkormányzatot nem illeti meg, csak feladatunk elvégezni. Ezért szeretnénk a 
közérdekő munkát bevezetni oly módon, hogy nyilatkoztatjuk az embereket, hogy ha 
nem tudják befizetni a hátralékukat, akkor közérdekő munkára át lehet váltani. Napi 
5.000.- Ft-ot számítunk a bérükre. Szabálysértési ügyekrıl van szó és ebbıl csak a 65-
ös fogalom kóddal rendelkezı 4,6 M/Ft illet meg bennünket. 
Az adó- és értékbizonyítványt akkor tudjuk kiállítani, hogy ha valakinek nincs 
köztartozása. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönöm. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal beszámolóját a 2010. évben végzett 
munkájáról elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
9/2011. (V. 16.) ÜSB hat. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 
beszámolója a 2010. évben végzett munkájáról 

HATÁROZAT 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság Lajosmizse Polgármesteri Hivatala 
  beszámolóját a 2010. évben végzett munkájáról elfogadja, megtárgya- 
  lásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
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Határid ı: 2011. május 19. 

  Felelıs:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Kunbaracs község kérése körjegyzıséghez történı csatlakozásról 
Belusz László bizottság elnöke 
Az elıterjesztést Gyurgyik Erzsébet készítette. Korábban is volt kérés, ez elutasítást 
nyert. Az elıterjesztés mellékletét képezi az a levél, ami eljuttatott hozzánk Kunbaracs 
község jegyzıje. A korábbi döntések alapján úgy gondoljuk, hogy nem feltétlenül 
kellene támogatni ezt a körjegyzıséget. 
Belusz László bizottság elnöke 
Miért utasítjuk el? Azért, mert sokkal több többletmunkát igényelne ez a Hivatal 
részérıl? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Közeledik egy óriási közigazgatási átfogó reform, ami miatt átszervezıdnek a 
hivatalok, a feladatok. Egy ilyen jellegő csatlakozás egy komplex átszervezéssel jár 
együtt. Alapvetıen csak kis községek alakítanak körjegyzıséget. Szerepelne benne 
Lajosmizse, de Lajosmizsének az alapító okiratát, Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát átalakítani egy közelgı reform küszöbén nem lenne célszerő. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönöm. Észrevétel, hozzászólás van-e még? Amennyiben nincs, a határozat-
tervezetet elfogadásra javaslom. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
10/2011. (V. 16.) ÜSB hat. 
Kunbaracs községgel körjegyzıség  
alakítása 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság nem javasolja Lajosmizse Város 
  Önkormányzata Képviselı-testületének, hogy Kunbaracs községgel 
  körjegyzıséget alakítson. 
  Határid ı: 2011. május 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Egyebek 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Csütörtökön két vezetı személyt is választani fog Lajosmizse. Szakmai Szakértıi 
Bizottság ülésén részt vettem. Az iskola igazgatói pályázatáról szeretnék véleményt 
mondani. Kérem a bizottságunk tagjait, hogy egységesen álljunk ki a mellé, akire  
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szavazni akarunk. Iskola igazgatót feltétlenül választani kell. Ne legyen olyan, hogy 
nem döntünk, hanem döntsünk. A Szakértıi Szakmai Bizottság ülésén született 
döntéshez én tartom magam. Hét képviselı itt van, ez a szervezet engem megnyugtat. 
Belusz László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e valakinek kérdése, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai nyílt ülésünket 
ezennel berekesztem, munkánkat továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 

   Belusz László sk.     Kutasiné Nagy Katalin sk 
   bizottság elnöke       jegyzı 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 







 
       
 
 
 
 
 
 
   


