Lajosmizse Város
Önkormányzata
Iktsz: I/394/9/2013.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2013. április 18.

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

50/2013. (IV. 18.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között
önkormányzati hivatali feladatok ellátására létrejött Közös
Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosítása

51/2013. (IV. 18.) ÖH.

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának jóváhagyása

52/2013. (IV. 18.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági
Szervezete gazdasági vezetıi beosztására kiírt pályázat
visszavonása

53/2013. (IV. 18.) ÖH.

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

54/2013. (IV. 18.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági
Szervezete átszervezésének felülvizsgálata

55/2013. (IV. 18.) ÖH.

Hozzájárulás utat érintı telekalakításhoz

JEGYZİKÖNYV

Készült: A Képviselı-testület 2013. április 18-án, 15.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott
rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl.
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, Józsáné dr.
Kiss Irén, Sebık Márta, Koller Dániel, Keresztes Ferenc, Kollár László, Péli Szilveszter, Baranyi-Rostás
Rodrigó, Orbán Antal képviselık. Belusz László képviselı elıre jelezte, hogy nem tud részt venni a mai
ülésünkön. A Képviselı-testület létszáma összesen 11 fı.

Tanácskozási joggal meghívottak:

Jegyzıkönyvvezetı:

dr. Balogh László jegyzı
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı

Terenyi Helga

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselı-testületi ülésünkön.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, 11 fı képviselı jelen van.
A meghívóban 2 napirendi pont szerepel, egyet javaslok felvenni pluszba, ez pedig a „Hozzájárulás utat
érintı telekalakításhoz”.
Kérdezem, hogy van-e még valakinek más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, aki
egyetért a napirendi pontokkal, az általam javasolt napirendi pont felvételével együtt, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat,
tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirend
1.

Elıterjesztı

I. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Basky András
Önkormányzatának Képviselı-testülete között önkormányzati hivatali feladatok polgármester
ellátására létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosítása
II. Lajosmizsei
Szabályzatának

Közös Önkormányzati
jóváhagyása

Hivatal

Szervezeti

és

Mőködési

2.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Basky András
polgármester
költségvetési szerv vezetı és gazdasági vezetı beosztásra pályázat kiírása

3.

Hozzájárulás utat érintı telekalakításhoz

Basky András
polgármester

Basky András polgármester: A napirendi pontok tárgyalása elıtt csak annyit szeretnék elmondani,
hogy a három pályázatunk van bent, ebbıl a Mővelıdési Házas pályázatról van információnk, itt
hiánypótlást kellett benyújtanunk, a másik két pályázatról még nincs információnk. Koller Dániel jelezte,
hogy szeretne szót kérni a napirendek tárgyalása elıtt.
Koller Dániel képviselı: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselı-testület! Tisztelt Polgármester Úr!
Tudomásomra jutott, hogy a polgárırség felfüggesztette a mőködését, mert nincs forrása, elfogyott a
pénze. Véleményem szerint nagyon szomorú dolog, hogy mőködésképtelenné váltak, és rosszul esik
nekik az, hogy egy fillérrel nem ismertük el az eddigi munkájukat. És mivel van egy kis pénzünk, és azt
beszéltük, hogy a civil szervezetek támogatását újra átbeszéljük, szeretném kérni, hogy májusban ezt
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tegyük is meg, és a polgárıröknek mindenképpen jutassunk valamennyit ebbıl. A közbiztonság fokozott
érdeke mindenkinek.
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Egyébként a polgárırségnek megérkezett az ilyen
irányú levele, és akkor a májusi ülésen ezt megtárgyaljuk.
Még egy dolog, amelyrıl szeretném tájékoztatni a Képviselı-testület tagjait. A tegnapi nap folyamán
tárgyalást folytattam a volt Szülıotthon bérlıjével, aki elmondta, hogy megvonták tılük az állami
támogatást, és így a lajosmizsei Jade otthont csak április végéig tudják mőködtetni.

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
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Leginkább ez miatt a napirendi pont miatt hívtuk össze a rendkívüli ülést,
hiszen az Szmsz-t meg kell tárgyalnunk. Elıtte azonban a megállapodást kell módosítanunk, mely
Felsılajossal köttetett. Egyben tárgyalnánk a két részt, hiszen szervesen összefügg egymással. A
szervezeti felépítésben van lényeges változás, hiszen ez eddig az 50 fıre volt felállítva, és most pedig a
35 fıre kellett felépíteni. A továbbiakban a Hivatalt 3 irodában és 2 csoportban szeretnénk mőködtetni.
Ebben a létszámban benne van a belsı ellenır, a takarítónı, a gépkocsivezetı is. Felmerült a PTK
bizottsági ülésen, hogy a belsı ellenıri feladatokat megbízással oldjuk meg, de a bizottság úgy gondolja,
hogy fıállású legyen a belsı ellenır. Viszont néhány módosító javaslat elhangzott a bizottsági üléseken,
melyeket beépítenénk az Szmsz-be, ezek a következıek:
•

a 6. (4) f) pontjából a következı szövegrészt törölni kell: „engedélyezi az évi rendes szabadság
annak megfelelı igénybevételét.”

•

a 10. (1) harmadik mondata helyébe a következı mondat lép: „Az irodavezetık munkaköri
leírásainak elkészítéséért a jegyzı a felelıs.”

•

a 13. (5) második mondatában „az adott Képviselı-testület” szövegrész helyébe „ a
polgármester” szöveg lép.

•

a 33. oldalon a 9. mellékletben lenne változás, hiszen képviselıi javaslatra felmerült, hogy
legyen egy nap a héten, amikor hosszított ügyfélfogadási idı lenne, hogy ne kelljen az
embereknek azért szabadságot kivenni, hogy az ügyeket tudják intézni. A bizottsági ülésen a
hétfı merült fel, de a kollegákkal történt egyeztetés után a szerda tőnik jobbnak, hiszen a posta is
ekkor van hosszított nyitva tartással, a bank is. és akkor logikus lenne, ha mi is ekkor lennénk 5
óráig. Felsılajoson ez a nap a kedd lenne. Pénteken pedig Lajosmizsén és Felsılajoson is 12.30
óráig tartana a munkaidı.

Ezek a változások tőnnek szükségesnek. Felsılajos már megtárgyalta az elıterjesztést, elfogadta. Van-e
valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?
Orbán Antal képviselı: Szeretném megkérdezni, hogy például az önkormányzati iroda tevékenysége mi
lesz, és név szerint tudhatnánk-e, hogy kik tartoznak oda? Hat fı van ebben az irodában, konkrétan kik
ezek?
Basky András polgármester: Nyilván lehet nevesíteni, de a munkaköri leírásokból ki fog derülni.
Orbán Antal képviselı: Errıl mi kaphatunk egy listát?
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Basky András polgármester: Természetesen igen, de nem titok, az önkormányzati irodához a jelenlegi
településfejlesztési csoporton dolgozó négy kollega, és az építésügyi ügyintézı fog tartozni. Van-e még
valakinek kérdése?
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Legutóbb, amikor az Szmsz-rıl tárgyaltunk, akkor annak
a hiányát tudtuk megállapítani, ezt most örömmel üdvözlünk. A 35 fı teljesen rendben van, a belsı
ellenırrıl sokat beszéltünk délelıtt. Eddig ugye dr. Balogh László látta el ezt a feladatot, és az a
véleményünk, hogy ezután is legyen betöltve ez az állás. Utoljára akkor beszéltünk az Szmsz-rıl, amikor
a jegyzıi pályázatokat megismertük, ebben dr. Balogh László 33 fırıl beszélt. Most 35 fı van az Szmszben, de én ezt támogatom. Jelenleg 4 üres állás van, ezeket be kell tölteni. A pénzügyön van egy Gyeses
állás, az igazgatási csoportnál van egy Gyeses állás, a belsı ellenıri állás, és a jegyzıi irodán van egy
üres állás. Én azt javasolnám, hogy itt a jegyzıi irodánál, mivel ez egy hatalmas iroda a többihez képest a
17 fıvel, így oda egy kvalifikált irodavezetıt kellene alkalmazni. Ha ezek megvalósulnak, akkor
maximálisan tudom támogatni a 35 fıt. Akkor lett volna ez teljes, ha mellé kaptuk volna ennek a
költségvetését, mert ugye arról volt szó, hogy az Szmsz-el együtt a hivatal költségvetése is kidolgozásra
kerül. Ez akkor májusra maradt. Ennek alapján javaslom a Szervezeti és Mőködési Szabályzat
elfogadását.
Basky András polgármester: Köszönjük szépen. Apró Ferenc kér szót.
Apró Ferenc képviselı: Az lenne a kérésem, hogy ha egy irodavezetıi kinevezés történik, akkor arról
mi is szeretnénk tudni, szeretnénk meghallgatni, megismerni. Ez lehetséges lenne?
Basky András polgármester: Törvényileg ez nem lehetséges, hiszen a Hivatal is pont olyan intézménye
az önkormányzatnak, mint mondjuk az óvoda, vagy az egészségház, és az, hogy a vezetı kit nevez ki, az
ı döntése mindenhol. A jegyzı kinevezésénél is volt egy konzultáció, ez lehetséges, de törvényileg nem
lehet beleírni az Szmsz-be. Orbán Antal kér szót.
Orbán Antal képviselı: Irénke elmondta, hogy támogatja a létszámot, ezzel kapcsolatosan kérdezném,
hogy a csarnok gondnokságára lehetne-e valami megoldást találni? Mert áldatlan állapotok uralkodnak
ott.
Basky András polgármester: Azt javaslom, válasszuk külön, hiszen az egy másik történet. Azt az IGSZ
létszámából kell megoldani, erre látok esélyt, de nem ide tartozik. Van-e még valakinek kérdése,
véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor elıször az I. határozat-tervezetet
szavazatatom, mely a megállapodás módosításáról szól. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem
volt- az alábbi rendeletet alkotta:
50/2013. (IV. 18.) ÖH.
Lajosmizse
Város
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
és
Felsılajos
Község
Önkormányzatának Képviselı-testülete között önkormányzati hivatali feladatok ellátására
létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosítása
Határozat
1. Lajosmizse
Város
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
Lajosmizse
Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselıtestülete között önkormányzati hivatali feladatok ellátására létrejött Közös Önkormányzati
Hivatalról szóló megállapodást az elıterjesztés melléklete szerinti módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva elfogadja.
2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
módosított egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2013. április 18.
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Basky András polgármester: Most pedig a II. határozat tervezetet szavaztatom, mely a Közös
Önkormányzati Hivatal Szmsz-e, az általam elmondott módosításokkal, melyek a következıek:
•

a 6. (4) f) pontjából a következı szövegrészt törölni kell: „engedélyezi az évi rendes szabadság
annak megfelelı igénybevételét.”

•

a 10. (1) harmadik mondata helyébe a következı mondat lép: „Az irodavezetık munkaköri
leírásainak elkészítéséért a jegyzı a felelıs.”

•

a 13. (5) második mondatában „az adott Képviselı-testület” szövegrész helyébe „ a
polgármester” szöveg lép.

•

a 9. melléklet helyébe pedig egy új 9. melléklet lép, mely a hosszított ügyfélfogadási rendet
tartalmazza.

Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, aki a
módosítással együtt az Szmsz-t elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselıtestület 11 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:
51/2013. (IV. 18.) ÖH.
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát jóváhagyja azzal, hogy
•

a 6. (4) f) pontjából a következı szövegrészt törölni kell: „engedélyezi az évi rendes szabadság
annak megfelelı igénybevételét.”

•

a 10. (1) harmadik mondata helyébe a következı mondat lép: „Az irodavezetık munkaköri
leírásainak elkészítéséért a jegyzı a felelıs.”

•

a 13. (5) második mondatában „az adott Képviselı-testület” szövegrész helyébe „ a
polgármester” szöveg lép.

•

a 9. melléklet helyébe a következı 9. melléklet lép:
9 .melléklet
A Lajosmizsei KÖH munkarendje és ügyfélfogadási rendje

A Lajosmizsei KÖH köztisztviselıinek munkarendje a székhelytelepülésen:
HÉTFİ:
KEDD:
SZERDA:
CSÜTÖRTÖK:
PÉNTEK:

7.30 - 16.00
7.30 - 16.00
7.30 - 17.00
7.30 - 16.00
7.30 - 12.30

Ebédszünet: hétfıtıl csütörtökig 12.00 és 12.30 óra között.
A jegyzı esetenként az itt foglaltaktól eltérı munkarendet is megállapíthat.
A Lajosmizsei KÖH köztisztviselıinek munkarendje a Felsılajosi kirendeltségen:
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HÉTFİ:
KEDD:
SZERDA:
CSÜTÖRTÖK:
PÉNTEK:

7.30 - 16.00
7.30 - 17.00
7.30 - 16.00
7.30 - 16.00
7.30 - 12.30

Ebédszünet: hétfıtıl csütörtökig 12.00 és 12.30 óra között.
A jegyzı esetenként az itt foglaltaktól eltérı munkarendet is megállapíthat.

Ügyfélfogadási rend Lajosmizsei KÖH székhelyén:
HÉTFİ:
08.00 - 11.30 és 13.00 – 15.30 óráig,
KEDD:
SZERDA:
08.00 - 11.30 és 13.00 – 16.45 óráig,
CSÜTÖRTÖK: 08.00 - 11.30 és 13.00 – 15.30 óráig,
PÉNTEK:
Polgármesteri fogadónap: minden hétfın 08.00 – 10.00 óráig.
Jegyzıi fogadónap: minden hétfın 08.00 – 12.00 óráig.
Ügyfélfogadási rend Lajosmizsei KÖH Felsılajosi Kirendeltségén:
HÉTFİ:
KEDD:
SZERDA:
CSÜTÖRTÖK: PÉNTEK:

08.00 - 12.00 és 13.00 – 16.45 óráig,
08.00 - 12.30 óráig

Polgármesteri fogadónap: minden kedden 08.00 - 12.00 és 13.00 – 16.00 óráig.
Jegyzıi fogadónap: minden hónap elsı és harmadik keddjén 08.00 – 10.00 óráig.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2013. április 18.

2. Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv
vezetı és gazdasági vezetı beosztásra pályázat kiírása
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Miután Bíró Tiborné elment nyugdíjba, Veszelszki Klárát bíztuk meg az
IGSZ vezetésével. Azért húztuk a pályázat kiírását, mert kérdéses, hogy mi legyen az IGSZ sorsa, hiszen
az is elképzelhetı, hogy beintegráljuk a Hivatalba. Jelenleg a költségvetésben 202 fı van jóváhagyva,
nekünk ezt egyben kell kezelnünk. Ha úgy döntünk, hogy beintegráljuk, akkor azt legkorábban 2014.
január 1-tıl tehetjük meg. De addig is kell keresnünk egy vezetıt. Az ÖIB ülésen vetıdött fel, hogy
akkor eleve úgy írjunk ki pályázatot, hogy csak december 31-ig szóljon, hiszen ez így lenne korrekt.
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban?
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: Azt szeretném kérni, hogy ha a Képviselı-testület úgy
dönt, akkor a jegyzı úr készítse elı az IGSZ beintegrálására a tervezetet.
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dr. Balogh László jegyzı: Mi a határidı?
Basky András polgármester: Véleményem szerint az októberi testületi ülésen kellene errıl
tárgyalnunk. Tudni kell azt is, hogy ezzel egy határozatlan idejő kinevezés jön létre, de a vezetıi
kinevezés csak december 31-ig szól. Elıször a korábban kiírt vezetıi pályázatunkat kell visszavonni, az
I. határozat-tervezet errıl szól.
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki
elfogadja az I. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10
igen szavazattal, - 1 tartózkodással, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:

52/2013. (IV. 18.) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek
Gazdasági Szervezete gazdasági vezetıi beosztására kiírt
pályázat visszavonása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek Gazdasági Szervezete gazdasági vezetıi beosztására 135/2012. (IX. 13.) határozatával
kiírt pályázati felhívást visszavonja.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2013. április 18.

Basky András polgármester: Az elıterjesztés II. határozat-tervezete pedig az új pályázati kiírásról szól,
ezzel kapcsolatosan van-e kérdés, vélemény, javaslat? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a II.
határozat-tervezetet azzal, hogy a vezetıi megbízás 201. december 31-ig szól, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az
alábbi határozatot hozta:

53/2013. (IV. 18.) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei
Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı és gazdasági vezetı beosztásra
pályázat kiírása
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezet költségvetési szerv vezetı és gazdasági
vezetı beosztásának betöltésére pályázatot ír ki
(1) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
(2) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján az alábbi pályázati felhívásban foglaltak
szerint:

7

Pályázati felhívás
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek Gazdasági Szervezet költségvetési szerv vezetı és gazdasági vezetı beosztás
betöltésére pályázatot hirdet.

A munkáltató megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Betöltendı munkakör: pénzügyi ügyintézı
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony
Magasabb vezetıi beosztás megnevezése: költségvetési szerv vezetı és gazdasági vezetı
A magasabb vezetı megbízás idıtartama: A megbízás határozott idıre, 2013. december 31-ig szól.
A megbízás kezdı napja: 2013. július 01.
A megbízás megszőnésének idıpontja: 2013. december 31.
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidı
Munkahely: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete
Munkavégzés helye: 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetıi megbízással összefüggı lényeges feladatok: A
jogszabályokban meghatározott magasabb vezetıi feladatok, valamint az intézmény Alapító
Okiratában megállapított szolgáltatások magas színvonalon történı ellátásához szükséges
tevékenységek ellátása. Így különösen:
a) irányítja és ellenırzi a gazdasági szervezetet,
b) felelıs a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek mőködtetéséért, a költségvetés
tervezéséért, az elıirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának
végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával,
védelmével összefüggı feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért,
c) iránymutatást ad a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, továbbá a költségvetési
szervhez rendelt más költségvetési szerv által foglalkoztatott, a tervezéssel, gazdálkodással,
finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelıs
alkalmazottaknak,
d.) ellátja a költségvetési szerv vezetıjére jogszabályokban meghatározott feladatokat.
A megbízás feltételei:
•

büntetlen elıélet,
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•
a)

b)

•
•
•

felsıoktatásban szerzett végzettség és emellett
okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelıi
szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékő
szakképesítés, vagy
mérlegképes könyvelıi szakképesítés és a gazdasági vezetıi, belsı ellenıri,
érvényesítıi, pénzügyi ellenjegyzıi - 2012. január 1. elıtt az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti ellenjegyzıi -,
vagy a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. §
(1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél
legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie;
legalább öt év pénzügyi ügyintézı munkakörben szerzett és igazolt szakmai
gyakorlat;
a pályázó Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági
Szervezeténél közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı;
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A magasabb vezetıi megbízáshoz elıírt kiegészítı feltételek:-----------------A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
A magasabb vezetıi pótlék mértéke: a pótlékalap száz-ötszáz százaléka között, megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának formája: a pályázatokat postai úton 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. és
elektronikus formában lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre egyaránt be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 30.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatokat Lajosmizse Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete 2013. júniusi ülésén bírálja el.
A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények: A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselıtestülete bírálja el.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
•
•

a pályázó szakmai életrajzát;
az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési
elképzeléssel.

A pályázathoz csatolni kell:
• a pályázó 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen elıéletet igazoló hatósági
bizonyítványát;
• a végzettségeket igazoló oklevelek, egyéb a megbízási feltételeknél meghatározott
követelményekre vonatkozó okiratok másolatait;
• korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat;
• a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezetı beosztásával a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában és 43/A.
§-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn,
• költségvetési szervnél legalább öt éves szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratot.
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Az NKI internetes oldalán történı publikálás idıpontja: 2013. április 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- Lajosmizse Város honlapja (http://lajosmizse.hu)
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András polgármester nyújt a 06-76457-575-ös telefonszámon.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2013. április 18.
Basky András polgármester: És akkor hozunk egy III. határozatot is, amelyben megbízzuk a jegyzıt,
hogy készítse elı az IGSZ átszervezését. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy
a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot
hozta:

54/2013. (IV. 18.) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei
Gazdasági Szervezete átszervezésének felülvizsgálata
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a jegyzıt, hogy Lajosmizse Város
Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete átszervezésének felülvizsgálatát végezze el, és annak
eredményét terjessze elı a Képviselı-testület októberi ülésére.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2013. április 18.

3. Napirendi pont

Hozzájárulás utat érintı telekalakításhoz
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Itt egy önkormányzati útról van szó, melynél a valóság és a térkép nem
egyezik, és a tulajdonos szeretné, hogy a tényleges állapot legyen feltüntetve a térképen. Senkit nem érint
a történet, mert mindkét terület az ı tulajdonában van.
Kollár László MG elnök, képviselı: Hol van ez út?
Basky András polgármester: A Mizsei biogazdaság mellett. Kérdezem a Képviselı-testület tagjait,
hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, aki
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elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11
igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot hozta:
55/2013. (IV. 18.) ÖH.
Hozzájárulás utat érintı telekalakításhoz
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kecskeméti Járási Földhivatal 37760/2/2013
(03.08) számú hiánypótlási felhívására hozzájárul a lajosmizsei 0481 helyrajzi számú helyi
önkormányzati utat érintı, 16/537/2012. számú változási vázrajzon ábrázolt telekhatár
megváltoztatásához és az út természetben meglévı helyére történı térképi feltüntetéséhez.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2013. április 18.

Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Koller Dániel kér még szót.
Koller Dániel képviselı: Tavaly a március 29-i ülésen kértem Nagy Istvánt, hogy készítsen egy
elıterjesztést a képviselıknek a kamerákról. Ez a mai napig nem történt meg, ez hogy lehetséges?
Basky András polgármester: Erre csak azt tudom mondani, hogy utána nézünk, és pótoljuk.
Mivel több napirendi pontunk nincs, így a mai ülést 15.45 órakor bezárom.

K.mf.

Basky András sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyzı
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