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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült:  Az Ügyrendi és Sport Bizottság 2013. február 13-án, reggel 8.00 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 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
      Koller Dániel települési képviselı 
      Orbán Antal települési képviselı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
az 5 fı bizottsági tagból mind az 5 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, vagy egyéb más 
módosító javaslata? Amennyiben nincs, nekem lenne egy plusz napirendi pont 
felvételére javaslatom: (Polgármester szabadságának engedélyezése). Aki a meghívó 
szerinti és a felvételre javasolt napirendi pont tárgyalásával egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes-  Basky András 
     tületének …../2013. (…) önkormányzati rendelete  polgármester 
     a 2013. évi költségvetésrıl 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes-  Basky András 
     tületének …./2013. (….) önkormányzati rendelete a polgármester 
     Szervezeti és Mőködési szabályzatról szóló 11/2011. 
     (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
3./ Polgármester szabadságának engedélyezése   Belusz László 
         bizottság elnöke 
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1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2013. (….) 
önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl 
Belusz László bizottság elnöke 
Az Önkormányzat tervezett költségvetési bevételek fı összege 1.678 M/Ft (tavaly 1.88 
MFt volt). A múlt évben a pályázati pénzek miatt volt magasabb az összeg, idei évben 
a járási átcsoportosítás is beleszólt. 
El kell látni a kötelezı és önként vállalt feladatokat, a költségvetés egyensúlyának 
megtartása mellett, amelyet csak szigorú költségvetéssel lehet megvalósítani. 
A korábbi évhez hasonlóan, a koncepció után most itt elıttünk a 2013. évi 
költségvetés, mely tartalmazza az Önkormányzat kötelezı feladatait az elindított 
fejlesztéseket, pályázatokat. A költségvetés 19. mellékletében felsorolt beruházások 
önként vállaltnak lett megjelölve, holott kötelezı feladatként megjelölt intézmények 
jórészt energiakorszerősítési pályázatáról beszélünk. Javaslom ezeket kötelezı 
feladatként megjelölni. 
Tartalmaz a költségvetés önerıt, amely a pályázatokhoz szükséges. A pályázatok nagy 
része utófinanszírozott, ezt hogyan kezeli a tervezet? 
Tavalyi évben is, és remélhetıleg idén is lesz lehetıség az EU önerı alapból az önerıt 
biztosítani. A felszabadult pénzeket elkülönítetten javaslom kezelni, és annak 
felhasználásáról a Képviselı-testület döntsön. 
Erzsébet utalvány, jutalmazás kidolgozása. Erzsébet utalvány pénzügyi feltételeinek 
megteremtésére az intézményi dolgozók részére egy egységes, belsıfeszültséget nem 
kiváltó, elismerési, adott esetben jutalmazás kidolgozására teszek javaslatot.  
Jutalmat, jutalékot önkormányzati szinten, egységesített szinten a Képviselı-testület 
által erre a célra jóváhagyott elıirányzatból fizessenek ki. Ezt kérjük a rendelet-
tervezetben szerepeltetni. 
A koncepció határozat-tervezetébe külön fel lett véve, hogy 2013-ban is támogatni 
kívánja az Önkormányzat a non-profit szervezetek, vállalkozások és az egyház 
tevékenységét. Sajnos ezzel a 2 M/Ft-al igen szerényre sikerült a tavalyi erısen 
lecsökkentett 3 M/Ft-hoz képest. Részünkrıl igen kellemetlen, hogy tavaly sem és az 
idén sem tudjuk a Tőzoltóság részére átadni az egy fıre jutó támogatások mértékét, 
mikor a környezı települések ezt biztosítják. Számunkra nem fontos a tőzoltóság?  
Céltartalékba el kell különíteni a 20 éves Lajosmizse program forrását, hiszen 
szeptemberben lesz 20 éve, hogy Lajosmizse város lett. 
Most látszik a költségvetésben elıször a 10 éve megvalósult közvilágítás korszerősítés 
eredménye. Már tavalyi évben is volt kb. 6 hónapra vonatkozó megtakarítás. Mire lett 
fordítva, vagy beolvadt? Milliós tétel ez is. 
Az utóbbi idıben minden évben csökkentve lett a befolyt adóból a közutak 
karbantartására szánt összeg. Hova lett az erre a célra elkülönített összeg? Szeretnénk 
errıl kimutatást kapni, mivel képviselıtársaimat is kérdeztem, és az İ körzetükben 
sem történtek jelentıs útjavítások. 
Traktor megvan, az eszközök is remélem minél hamarabb rendelkezésre állnak majd. 
Tavasszal ennek ellenére mindenképpen szükséges lesz a dőlıút karbantartás, ha lesz 
gréder, ha nem, mert lassan járhatatlanok az utak.  
A rendırség támogatása idén is csökkent, de a kötelezı feladatokat biztosítani kellene, 
akár tőzoltóság, akár rendırség szintjén. 
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A költségvetés összeállítása igen bonyolult, szükséges annak egyeztetése. 
A megfogalmazott észrevételeket kérem, tekintsék építıjellegőeknek. 
Ennyit kívántam elmondani, várom a hozzászólásokat, észrevételeket. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Ez a költségvetés nekem nem tetszik. A közös önkormányzati hivatal létrehozása 
rövidesen meg fog történni, hogy milyen lesz a belsı szerkezete, azt nem tudom. Más 
szerkezető ez a költségvetés, mint az eddigiek voltak. Látszik belıle, hogy konkrét 
feladatokhoz meg vannak határozva a pénzek. 
A piac privatizálásáról már többször beszéltem, hogy az valósuljon meg. 
A feladatelvonások miatt csökkentek a lehívható pénzeszközök. Több milliárdos 
nagyságrendő beruházások indultak el. Erre szükség van, de attól félek, hogy ennek 
lesznek negatív pénzügyi hatásai. 
A költségvetés 127.826.000.- Ft-ban állapítja meg a tárgyi hiányosságot. A tavalyi 
költségvetéskor 260 millió forint volt az iparőzési adó tervezés, most pedig 340 millió 
forint. Nem látom, hogy meglesz a tervezett iparőzési adó, ez nem tetszik nekem. 
Kérdés, hogy mi szedjük be, vagy az állam? 
A gépkocsi állomány öregszik, ezzel az átalány díja lemegy. 
Nagyon szépen benne van az óvoda mőködésének díja. A civil és sport szervezetek 
támogatására 2 millió forint van írva, én ennyivel nem kívánom támogatni. 
Az idegenforgalmi adót csak célzottan lehetett felhasználni, 5.800.000.- Ft a 
betervezett összeg.  
Most én ezt a költségvetést nem fogadom el. 
Nincs hitelünk, ezért hol jutalmaznak meg bennünket? Nekem ez a költségvetés 
nagyon ki van élezve, egy rossz mozdulat és vége. Köszönöm. 
Basky András polgármester 
A korábbi években is, amikor én képviselı lettem, /2002, 2006-os idıszak/ ekkora volt 
a költségvetésünk, mint most. Az, hogy a költségvetésünkben ezek a számok vannak, 
azért van, mert Lajosmizse Város Önkormányzata nagyon sokat tett annak érdekében, 
hogy jelenleg hitelt nem tartalmaz. Beruházásokat akarunk megvalósítani, ahhoz 
akarunk felvenni hitelt. A gépjármő adóbevételünkbıl 75 millió forint esett ki, az 
SZJA helyben maradó része 200 millió forint, az idén ez sem lesz meg. A normatívák 
65 %-al csökkennek. Az iparőzési adó visszafogott tervezése miatt van itt a jelenlegi 
költségvetésünk. Tegnap elmondtam, hogy a 345 millió forintos tervezést én is 
aggályosnak tartom az iparőzési adó tervezésénél. Ahhoz, hogy a költségvetésünk 
egyensúlyban maradjon, arra van szükség, hogy az EU önerı alapból tudjunk nyerni 
pénzt. Ha valamelyik bevételünk úgy alakul, hogy egy kicsit jobb lesz, akkor ezek 
javíthatnak a helyzeten.  
Ez a költségvetés nem az a költségvetés, amit én ide szerettem volna tenni. A 
képviselıknek lesz joga ahhoz, hogy ki milyen javaslatot kíván tenni ahhoz, hogy ez a 
költségvetés jobb legyen. 
Én egyetértek azzal, hogy a civilszervezetekre szánt pénz kevés. Egyetértek azzal is, 
hogy a tőzoltóságnak is kellene pénz, kellene cafeteria is, csak nem tudjuk, hogy ehhez 
a pénzt hogyan tudjuk hozzátenni. Könnyebb helyzetben lennénk akkor, hogy ha a 
pályázataink nem lennének, mert akkor a pénz is több lenne, de a fejlesztéseket is el 
kell végezni. 
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Piaci feladatok, önként vállalt feladatok. Ebben az évben szeretnénk átgondolni a 
piacot, a parkot, hogy még mőködıképesebb legyen. A piaci, vásári tevékenység 
jelenleg az önkormányzatnak nyereséges. 
Egyetértek azzal is, hogy amikor a kormány átvállalja az adósságot, s azoknak a 
településeknek ad támogatást, akik el vannak adósodva, adjon azoknak is, akik 
nincsenek eladósódva, de még eddig nem tette meg. Bízunk benne, hogy meg fogja 
tenni. 
A költségvetés összeállítását nagyon sok tényezı befolyásolja. Nincs arányban a 
járáshoz átvett dolgozók száma a munkavégzés arányával. Azzal, hogy az 
Önkormányzatnak jó iparőzési adóbevétele van, kevesebb támogatást adnak az 
Önkormányzatnak. A kormány sem a saját szándékából teszi azt, amit tesz. Azok az 
intézkedések, amik az elmúlt idıszakban történtek, arra mutatnak, hogy egy kicsi 
lélegzetvételhez juthat az ország. 
A költségvetésen belül, ha azt gondoljuk, hogy valahova kevesebb pénzt teszünk, s 
még mőködıképes marad, ha lehet, megtesszük. Az, hogy a megmaradt 
pénzeszközeinket át tudtuk csoportosítani, abból adódott, hogy maradtak 
pénzeszközeink. Rengeteg olyan apró pénzeket fizet ki az önkormányzat, amik benne 
vannak a költségvetésben, de nem születik külön képviselı-testületi döntés róla, mert 
már egyszer jóvá lett hagyva. Most ezek a számok, amik idekerültek, valamennyi 
intézményre, dolgozókra, létszámokra lett kiszámolva. Azt gondolom, hogy fontos az 
Önkormányzatnak látni azt, hogy melyek azok a területek, amiknél szeretnénk egy 
kicsit több támogatást adni. 
Volt egy olyan javaslat, hogy az intézményeknél a betöltetlen állásokból a 
pénzmaradvány elhelyezésérıl a Képviselı-testület döntsön. Az intézményvezetıknek 
a bérre, dologi kiadásokra vonatkozó mozgásterét meg kell hagyni. Egy intézmény 
mőködıképességét a Képviselı-testület nem tudja eldönteni. Ezt az intézményvezetı 
hatáskörébe kell hagyni. A nyugdíjba ment dolgozók helyett kellett felvenni dolgozót. 
Az óvodában szeptember 1-jére megtörténik a három csoportszoba bıvítés. 
Tavaly a betervezet energiaköltség 37 millió forint volt, az idei évben realizálódik a 
csökkenés. A megmaradt pénzek megjelennek maradványként. 
Az utak javítása tekintetében azt gondolom, hogy sokkal több pénz is jó lenne. Jelen 
pillanatban nincs annyi pénz, amit útjavításra tudnánk fordítani pluszban. Legalább 
100 millió forint hiányzik ebbıl a költségvetésbıl. 
Belusz László bizottság elnöke 
Én nem arra gondoltam, hogy ami megmaradt az intézményeknél, azt vegyük el, 
hanem ha betöltetlen állomány van, akkor a Képviselı-testület döntse el, hogy kit 
választ, és a jutalmakat is a Képviselı-testület döntse el. 
Basky András polgármester 
Az intézménynek van egy létszámkerete, s ezen belül szokott tudni gazdálkodni. 
A tőzoltó köztestületnek oda kellett adni a 9 millió forintos támogatást.  
A tavalyi évben nem terveztünk Erzsébet-utalványt. Amelyik intézménynél volt 
megtakarítás, az tudott osztani jutalmat is. Ezt a hatáskört nem szeretném elvenni az 
intézményvezetıktıl, mert akkor nem lesz érdeke az intézmény vezetése. 
Azt támogatom, hogy a megmaradt pénzeket rakjuk győjtıhelyre. 
17 millió forint be van tervezve hitelekre. 
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Belusz László bizottság elnöke 
Szeretném kérni azt, hogy jutalmat, jutalékot önkormányzati szinten egységesített 
elvek alapján, a Képviselı-testület által e célokra meghatározott, jóváhagyott 
elıirányzatból lehessen elkölteni.  
Apró Ferenc bizottsági tag 
Nincs könnyő helyzetben a Polgármester Úr. Kérdezem, hogy az 5,8 millió forint 
milyen célra megy el az idegenforgalmi adóból?  
10.104.000.- Ft folyt be a piac, vásár tevékenységébıl, mennyi volt korábban? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Az idegenforgalmi adót beletették a központosított elıirányzatok közé az idei évtıl 
kezdve. Amíg tavaly a betervezett idegenforgalmi adónkkal szabadon 
rendelkezhettünk, ettıl az évtıl kezdve szigorú feladatokkal terhelik.  
Budapesten voltam egy elıadáson, és a Nemzetgazdasági Minisztérium 
osztályvezetıje tartotta a tájékoztatást. Itt tájékoztatást adtak az új változásokról. 
Ha bárminemő feladat megszőnik, a bér visszakerül az általános tartalékba. 
A piaci, vásári tevékenység nyereséges. 
Basky András polgármester 
Jelen pillanatban az Önkormányzat költségvetése, a Hivatal költségvetése és az 
intézményeknek a költségvetése van elıttünk. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
A rendelkezésre álló központi támogatások mellett ez a költségvetés jó. Az 
idegenforgalmi adót megterhelték feladattal. Mindenki elıtt ismeretes, hogy a 
csatornás pályázat kapcsán van egy 30 millió forintos kezességvállalása az 
önkormányzatnak a BÁCSVÍZ felé. Az iparőzési adó 354 millió forintra teljesült az 
elmúlt évben. Ha nem kapunk hitelt, a három folyamatban lévı pályázatról 
mindenképpen le kell mondani. Mőködési hiányt nem lehet tervezni, nagyon jó lenne 
odaadni az Erzsébet-utalványt is a dolgozóknak. A pályázatok önrészeinek 
finanszírozása sok pénzbe kerül. 2013. évben a kormány nem ad támogatást 
gyermekétkeztetésre. Az önkormányzatnak kötelessége az iskolánál az étkeztetés 
biztosítása. Az iskola rezsije /víz, villany, gáz/ 40 millió forint. Várunk az energetikai 
pályázatra. A megmaradó pénzek belefolynak az általános tartalékba. 
Basky András polgármester 
A pályázatok éveken át húzódó pályázatok. Nekünk ehhez fel kell mutatni a saját erıt. 
Több pályázatnál az önerı nem áll rendelkezésre, de bízunk abban, hogy mire a 
pályázatok elbírálásra kerülnek, nem kell hitelt felvenni. Ennek a kiesése a 2014. 
évben fog realizálódni. Azt látom továbbra is jónak, hogy meg kellene határozni, hogy 
mik lennének azok a dolgok, amiket feltétlenül meg kell oldani. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönöm. Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel, hozzászólás? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Nagyon nehéz egy önkormányzat költségvetésének az összeállítása mind a 
pénzügynek, mind az önkormányzatnak. A mőködést garantálni kell. Az állam az 
óvodánál az óvodai dolgozók támogatását leutalja az óvodának, ez az óvoda 
normatívája. A dologi kiadás szoros, 54.000.- Ft/fı támogatást kaptunk az államtól a 
dologi kiadásokra.  
Az óvodának nincs villám- és érintésvédelme, ez kb. 350-400 eFt költség lesz. 
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Arra nagyon szépen kérem mind a testületet, mind a jelenlevıket, hogy ezt a biztos 
mőködéshez meg tudjuk valósítani, hogy a gyermekek is biztonságban legyenek.  
Nekem is szívfájdalom az Erzsébet-utalványnak a nem létezése. Én azon leszek, hogy 
ezt valamilyen szinten meg tudjuk adni. A dolgozóink bére 60-70 eFt, s ez nagyon 
kevés. 
A Szent Lajos úti óvodánál szeretnék egy ott alvós csoportot és egy óvó nénit. Az İ 
bérét le tudnánk hívni normatívából. 
Tudjuk, hogy a költségvetés szoros. A dolgozók mellettem állnak, mindenki tudja, 
hogy spórolni kell. 
Belusz László bizottság elnöke 
Úgy gondolom, hogy az égetı problémákat meg kell oldani. Van-e még a napirendhez 
valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása?  
Koller Dániel bizottsági tag 
A tőzoltóság támogatását meg kell emelni, mert ez kötelezı feladat lett 2008. óta. Ez 
nekem nem tetszett, hogy tavaly sem kaptuk meg a szükséges támogatást. A törvény 
azt mondja ki, hogy a mőködéshez és a fejlesztéshez hozzá kell tenni a pénzt. Az 
elment emberek helyett nem veszünk fel, hanem mi megpróbálunk segíteni helyette. 
Most is elmegy egy dolgozónk, mert 78.000.- Ft-os fizetésért nem dolgozik. 
Köszönöm. 
Dömötör Klára Edit irodavezetı 
A pénzügyön, aki az Önkormányzatnak, a Hivatalnak és a Roma Nemzeti 
Önkormányzatnak végzi az utalásait, İ is minimálbérért dolgozik. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Január 1-jétıl fontos a hozzájárulás. Mennyivel járul hozzá a járás a főtéshez, 
takarításhoz? Van ilyen? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Jogszabály írja elı, hogy üzemeltetési megállapodást kell kötni, ez Kerényi Úrnál van 
aláírás alatt. Ez alapján a Hivatalt megilleti a járás részérıl a dologi kiadásokhoz való 
hozzájárulás. A járás meg fogja fizetni a víz, villany, gáz költségeket és eggyéb 
kiadásokhoz, költségekhez is hozzájárulnak. Az épületért nem fizetnek. Meg vannak 
határozva a közös és külön használatú helyiségek. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönjük. Van-e még érdemi hozzászólás a költségvetéshez. Nagyon szigorú és 
feszített költségvetésrıl van szó. A kötelezı feladatok mindenképpen ellátásra 
kerülnek. Én elfogadásra javaslom, s szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetet azzal, hogy a felszabadult 
pénzeket külön kezelni és annak felhasználásáról a Képviselı-testület döntsön, elıre 
meghatározott rangsor alapján elıtérbe kell helyezni a kötelezıen ellátandó 
feladatokat, a jutalékot önkormányzati szinten egységesített elvek alapján a Képviselı-
testület által e célokra megállapított, jóváhagyott elıirányzatból fizetheti ki a 
munkáltató, céltartalékot kell elkülöníteni a 20 éves Lajosmizse programjára, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal – tartózkodás 
nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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6/2013. (II. 13.) ÜSB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl  

HATÁROZAT 
 

Az Ügyrendi és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek a 2013. évi költségvetésrıl szóló önkormányzati rendelet-
tervezetet az alábbi javaslatokkal: 
 
- a felszabadult pénzeket külön kezelni és annak felhasználásáról a 

Képviselı-testület döntsön; 
- elıre meghatározott rangsor alapján elıtérbe kell helyezni a 

kötelezıen ellátandó feladatokat; 
- a jutalékot önkormányzati szinten egységesített elvek alapján a 

Képviselı-testület által e célokra megállapított, jóváhagyott 
elıirányzatból fizetheti ki a munkáltató; 

- céltartalékot kell elkülöníteni a 20 éves Lajosmizse programjára; 
 
Határid ı: 2013.február 14. 
Felelıs:     A bizottság 

 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2013.  (….) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Belusz László bizottság elnöke 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatot kell elkészíteni. A Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatban szerepelnek változások. Felkérem Aljegyzı Asszonyt, hogy 
tájékoztasson errıl. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Lajosmizse Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról beszélünk, 
melyet az önkormányzat rendelettel fogad el.  Lajosmizse Város Önkormányzata 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását az indokolta, hogy a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény helyébe Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény lépett, ami szabályozza az önkormányzatok mőködését. A régi 
önkormányzati törvény is tartalmazott szabályozásokat az önkormányzatokra 
vonatkozóan. A teljes rendelet felülvizsgálata megtörtént. Azon esetekben, ahol az új 
önkormányzati törvény másképpen szabályoz, mint a jelenlegi, változtatni kellett, 
például a Szervezeti és Mőködési Szabályzatunkban benne szerepeltettük, hogy a 
testület helyét és idejét is tartalmazza a jegyzıkönyv. A jelenlegi törvényben ez benne 
van, így ez kikerült a rendeletbıl. Mindazon jogi környezetváltozást, ahol hatályon 
kívül helyezésre volt szükség, kezeltük ebben a módosításban. Meg kell határozni a 
Hivatal elnevezését. Az elmúlt ülés döntött arról, hogy létrehozza a közös 
önkormányzati hivatalt. Rendeleten azt át kellett vezetni. Korábban a régi 
önkormányzati törvény nem említette a jegyzıt, mint az önkormányzat szervét. A 
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jelenlegi törvény január 1-jétıl az önkormányzat szerveként nevesíti a jegyzıt, ennek 
átvezetése is megtörtént. 
További néhány változást szeretnék mondani. Korábban a közútkezelıi hozzájárulás 
megadása a jegyzı hatáskörében volt, most testület elé kellene hozni. Azt gondoltuk, 
hogy ezt a polgármesterre ruházná a Képviselı-testület, s nem kell testület elé vinni 
ezen ügyeket. 
Mindazon rendelkezései a rendeletnek, amelyek a közös hivatalra vonatkoznak, 
március 1-jén lépnek hatályba. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, már 
elfogadott együttmőködési megállapodást a rendelet-tervezetbe beépítjük, ezáltal 
eleget tudunk tenni a nemzetiségi törvényi szabályozásnak. 
Belusz László bizottság elnöke 
Korábban Felsılajos vonatkozásában körjegyzıség volt. Ez most is megmarad? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
A rendelet-tervezet 10. szakaszában látható az új módosítás. 
Belusz László bizottság elnöke 
Alakuló ülés levezénylését a korelnök végezte, most a polgármester? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Az új Mötv. szerint az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirendhez? 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Amikor lesz jegyzı, az módosíthat az új Szervezeti és Mőködési Szabályzaton? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Márciusban vagy áprilisban ide kell hozni a rendeletnek a módosítását, ha lesz. A 
hivatal vezetése meg fogja nézni. Amikor a Hivatal SzMSz-e elkészül, annak 
megfelelıen kerül módosításra ez a rendelet is. 
Belusz László bizottság elnöke 
Más egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a napirendhez még? Amennyiben 
nincs, elfogadásra javasoljuk Lajosmizse Város Önkormányzata Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását a kiosztósként 
megkapott szakfeladatokkal együtt. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
7/2013. (II. 13.) ÜSB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
…./2013.  (….) önkormányzati rendelete a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-tes- 
  tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a  
  Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeleté- 
  nek módosítását a kiosztósként megkapott szakfeladatokkal együtt. 
  Határid ı: 2013. február 14. 
  Felelıs:     A bizottság 
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3./ Napirendi pont 
A polgármester szabadságának engedélyezése 
Belusz László bizottság elnöke 
A polgármester Úr az elıterjesztés mellékletében foglalt kérelem szerint szabadságot 
szeretne igénybe venni 2013. március 5-6-ig 2 nap, 2013. március 25-29-ig 5 nap. 
Szabadsága ideje alatt Dr. Adonyi Lajos alpolgármester helyettesíti. A szabadság 
engedélyezésének akadálya nincs. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. 
Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja, hogy Basky András polgármester részére a bizottság engedélyezze 
2013. március 5-6-ig 2 nap, 2013. március 25-29-ig 5 nap szabadság igénybevételét, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
8/2013. (II. 13.) ÜSB hat. 
A polgármester szabadságának  
engedélyezése 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság engedélyezi Basky András polgármes- 
  ter részére: 
   
  - 2013. március 5-6-ig   2 nap 
  - 2013. március 25-29-ig   5 nap 
 
  szabadság igénybevételét. 
 
  Szabadsága ideje alatt dr. Adonyi Lajos alpolgármester helyettesíti. 
 
  Határid ı: 2013. február 14. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végére érkeztünk, megkérdezem, hogy van-e 
még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem 9.30 órakor. 
 

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