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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: Az Ügyrendi és Sport Bizottság 2013. január 30-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 és Péli Szilveszter bizottsági tagok bejelentéssel vannak távol az 
ülésrıl 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Orbán Antal települési képviselı  
      Rostásné Rapcsák Renáta Felsılajosi kir.vez. 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai 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. Kérdezem, hogy 
ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására javaslata?  
Apró Ferenc települési képviselı 
Nekem az lenne a javaslatom, hogy a Képviselı-testületi ülés napirendi pontjai közül a 
7./ napirendi pontot (Járóbeteg-szakellátási feladatok 2013. május 1. napjától történı 
biztosítása) tárgyaljuk beszélgetés szintjén. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönöm. Aki a meghívó szerinti napirendi pontot elfogadja a javasolt napirendi pont 
tárgyalásával együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:       Elıterjesztı: 
 
1./ Megállapodás Lajosmizse Város Önkormányzata  Basky András 
     és Felsılajos Község Önkormányzata között Közös polgármester 
     Önkormányzati Hivatal létrehozásáról   
2./ Járóbeteg-szakellátási feladatok 2013. május 1. nap- Basky András 
     jától        polgármester 
 
1./ Napirendi pont 
Megállapodás Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község 
Önkormányzata között Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 
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Belusz László bizottság elnöke 
Mielıtt a napirendi pont tárgyalását megkezdenénk, Muhariné Mayer Piroska 
Aljegyzı Asszony kér szót. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Köszönöm a szót.  
Elöljáróban a következıket szeretném elmondani: Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény váltotta fel 2013. január 1-jétıl a korábbi helyi 
önkormányzatokról szóló törvényt. A bizottságoknak a jegyzıkönyvét az elnök mellett 
kötelezıen alá kell írni egy bizottsági tagnak is. Ennek a lehetısége kétféle lehet, vagy 
egy állandó személyt választ a bizottság aláíró tagnak, vagy minden bizottsági ülésen 
választanak egy aláíró személyt. Ezt szeretném kérni az Elnök Úrtól, hogy erre tegyen 
javaslatot. 
Belusz László bizottság elnöke 
Én jónak tartanám az állandó aláíró tag megválasztását, s én Apró Ferenc bizottsági 
tagot javaslom állandó aláíró bizottsági tagnak. Megkérdezem Apró Ferenc bizottsági 
tagot, hogy vállalja-e ezt a megbízatást? 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Igen, vállalom, és nem veszek részt a szavazásban. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönöm. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki egyetért azzal, hogy az Ügyrendi és 
Sport Bizottság üléseirıl készült jegyzıkönyvek állandó aláíró bizottsági tagja Apró 
Ferenc bizottsági tag legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- 1 fı, Apró Ferenc nem szavazott - az alábbi határozatot hozta: 
1/2013. (I. 30.) ÜSB hat. 
Állandó aláíró bizottsági tag 
megválasztása 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság Apró Ferenc bizottsági tagot válasz- 
  totta meg az Ügyrendi és Sport Bizottság üléseirıl készült jegyzıköny- 
  vek állandó aláírójaként a bizottság elnöke mellé.  
  Határid ı: 2013. január 30. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Belusz László bizottság elnöke 
E bevezetı után rátérünk napirendi pontunk tárgyalására. 
2012. október 23-án tájékoztatást kaptunk a közös önkormányzati hivatal 
létrehozásáról, miszerint Lajosmizse Város Önkormányzata Felsılajos Község 
Önkormányzatával kívánja létrehozni a közös önkormányzati hivatalt. Ezt több 
tényezı befolyásolja, mint például a kötelezı feladatok ellátása, a jogszabályok 
megfelelı szabályozása, stb. Aljegyzı Asszony kér szót. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Köszönöm a szót. Tisztelettel tájékoztatom a bizottságot, hogy 2012. október 25-én 
született egy megállapodás, mely szerint Felsılajos Község Önkormányzata 
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csatlakozni kíván Lajosmizse Város Önkormányzatához. Törvény kimondja, hogy 
amennyiben egy település csatlakozási szándékát kinyilvánítja egy városhoz, azt 
kötelezı fogadni. Mivel a két településnek közös múltra nyúlik vissza az 
együttdolgozása, ez nem is volt kérdés. Megtisztelı számunkra, hogy Felsılajos így 
döntött, mert ebbıl azt érzékeljük, hogy elégedett volt Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatala munkájával. Elsı lépésként a két polgármester Úr ült le és egyeztették a 
közös önkormányzati hivatal felállítását. Elkészült ez az anyag, amit a bizottság és a 
Képviselı-testület tárgyal. Ez az anyag felvázolja mindazon feladatokat, amelyeket el 
kell látni mindkét önkormányzatnak. Ezek nem mind kötelezı feladatok, de meg van 
határozva, hogy mely feladatokat kell kötelezıen ellátni. A járások felállításával 
megkezdıdött azoknak a magasabb szintő jogszabályon alapuló feladatoknak a 
szétosztása, mely szerint az egyes feladatokat jegyzıre, vagy polgármesterre, vagy 
járásra telepítik. 2013. január 1-jével felálltak a járások, de a feladatok telepítése nem 
fejezıdött be 2013. január 1-jére. Például a zaj- és rezgésvédelmi ügyek, a 
telepengedélyezési ügyek, vásárokhoz, piacokhoz kapcsolódó ügyek, 
lakcímnyilvántartás visszakerült a jegyzıhöz. Kötelezı önkormányzati feladat lett az 
Építési Szolgáltatási Pont felállítása, viszont elkerültek az építésügyi-hatósági 
feladatok Kecskemét város jegyzıjéhez. Az Építésügyi Szolgáltatási Pont fogja ellátni 
azokat a feladatokat, amelyek az elsıfokú építési engedélyezési eljárást megelızı 
feladatok, segítik az ügyfeleket abban, hogy az építési hatósági ügyek miatt ne kelljen 
Kecskemétre utazni. Ily módon nem fog sérülni az a szolgáltatás, amit eddig nyújtott a 
Polgármesteri Hivatal. Az engedélyezés átkerült Kecskemétre, ez csúsztatni fogja az 
ügyek intézési folyamatát. Az egy jó dolog, hogy az ügyfeleknek nem kell az építési 
ügyek teljes körő ügyintézése érdekében Kecskemétre utazni. Ezt az Építésügyi Pontot 
minden 5000 fı feletti lélekszámú településnek meg kell valósítani, így Lajosmizsének 
is. Felsılajos lakosságának is tudjuk ezt a szolgáltatást biztosítani. A feladat- és 
hatáskörök szétválasztása nem fejezıdött be, mert a kormányablak teljes kialakítása 
2013. október 1-jével fog megtörténni.  
Ezek voltak a legfontosabb szempontok és a jogszabályi megfelelıség, ami segített 
ennek az anyagnak az összeállításában. Ez az új hivatal ezzel a szervezeti felépítéssel 
tud mőködni és el tudja látni a feladatait. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönöm. Pár kérdésem lenne az elıterjesztéssel és a megállapodással kapcsolatban. 
A járási hivatalhoz miért kerültek át olyan kollégák, akik nem járási feladatokat látnak 
el? 
A határozat-tervezet III. fejezetében vagyon feletti rendelkezési pontot nem találtam. 
A III. fejezet 5. pontjában a hivatal összlétszámaként 35 fı lett megjelölve. Mind a 35 
fı támogatott, vagy az önkormányzatnak le kell finanszírozni? 
A II. fejezet 4. pontjában a hivatal szervezeti felépítésében 10 fı lett megjelölve 
vezetıi, csoportvezetıi státuszra. Kell-e ennyi vezetı, hol itt a takarékosság? Két és 
két és fél fıre jut egy vezetı. Javaslom a szervezeti felépítés átgondolását. 
A hivatal kialakításánál jó lett volna, hogy ha a jövıbeni jegyzı is részt tudott volna 
venni a csapat felállításában, hogy minél kedvezıbb, költségtakarékosabb 
munkavégzést tudjunk kialakítani. 
Nagyon elhúzódott a jegyzıi pályáztatás. 
Létre kell hozni az alapító okiratot, melyet minısített többséggel lehet módosítani. 
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Dönteni kell elıre a szervezeti felépítésrıl, létszámról, melyek nem ismertek elıttünk. 
Hogyan várható el a költségvetési döntés? 
13. oldal. Megállapodás tervezet III. fejezet 7./ pontja, hivatal irányítása. Javaslom, 
hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete fogadja el az SzMSz-t 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete véleményének kikérése mellett. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
A Képviselı-testület döntéseihez a bizottságok megteszik a javaslataikat. 
Jegyzıi pályáztatás. Kecskeméten is januárban írták ki a pályázatot, viszont hozzájuk 
nem tartozik egyetlen település sem. Azon városoknál, ahol nem történik csatlakozás, 
marad minden az eredeti rend szerint, már meghozták az SzMSz-t 2012. 
decemberében. Azon településeknél, akiknél csatlakozás van, 60 napot kaptak, hogy 
létrehozzák a közös önkormányzati hivatalt. Miután hivatali átszervezés van, közös 
önkormányzati hivatalra lehet kiírni pályázatot. Ennek az áthidalása érdekében több 
körös egyeztetés volt a Kormányhivatallal. Arra a megállapodásra jutottunk, hogy 
2013. január 28-ig kellett volna kiírni a pályázatot, de február 4-én tudja a 
Polgármester Úr kiírni a pályázatot, mert eddigre a Képviselı-testületek elfogadják az 
alapító okiratokat, és akkor már a pályázat kiírható lesz a közös hivatalra vonatkozóan. 
Basky András polgármester 
Ha kiírtuk volna a pályázatot 2013. január 28-val, akkor vissza kellett volna vonni. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Az elmúlt héten érkezett a Kormányhivatalnak egy tájékoztató levele, amiben az volt, 
hogy ha a településen 2013. januárban nincs jegyzı, akkor a település jegyzıi 
feladatait jogszerően az aljegyzı látja el. Jegyzı csak a közös önkormányzati hivatal 
felállítása után nevezhetı ki. 
Belusz László bizottság elnöke 
Január 5-én miért nem tudtuk a közös önkormányzatot felállítani? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Ennek az elıterjesztésnek az elkészítését nem tudtuk volna megvalósítani a nagy 
horderejő feladatoknak a végzése miatt. 
Belusz László bizottság elnöke 
2012. októberében már meg lehetett volna valósítani a megállapodás elfogadását. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Ezt az elıterjesztést felelısséggel csak akkor lehet elıterjeszteni, amikor már a jövı 
évi költségvetés is körvonalazódik. Azon települések, akik korábban döntöttek errıl, 
arra kényszerülnek, hogy módosítani kell a megállapodásukat, mert nem megfelelı 
módon állították össze. Most már látjuk a költségvetési törvény alapján, hogy 
Felsılajosra és Lajosmizsére milyen összegő támogatást kapunk. Az erre vonatkozó 
korrekciós tényezıkbıl Lajosmizse nem tud érvényesíteni, mert például nemzetiségi 
feladatokra adható, s ahol csak egy nemzetiségi önkormányzat mőködik, nem kapunk 
rá támogatást. A másik ilyen korrekciós tényezı, hogy a járási települések kapnak 
támogatást, a harmadik korrekciós tényezı, ha több település csatlakozik hozzájuk. 
Lajosmizse nem kap támogatást, mert csak egy település csatlakozik hozzá. 
30,41 fı az a létszám, amivel a feladatokat el lehet látni a központi meghatározás 
szerint. Az itt lévı feladatokat 35 fınél kevesebb létszámmal nem lehet ellátni, mert 
akkor veszélybe kerül a kötelezı közigazgatási feladatok ellátása. 
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Szervezeti felépítés. Ezt folyamatosan egyeztettük a Polgármester Úrral. Korábban a 
Polgármesteri Hivatal 50 fıvel mőködött. Ebben a hivatali szervezetben 35 fıre 
teszünk javaslatot. Korábban volt egy Adó- és Pénzügyi Iroda, Hatósági Iroda, 
Intézményirányító- és Településfejlesztési Iroda, Önkormányzati Iroda, Felsılajosi 
Kirendeltség. Minden iroda élén volt egy irodavezetı. Mőködött Gyámhivatal. Minden 
irodától függetlenül látta el feladatát a belsı ellenır és a vezetıi referens. Mi három 
irodára teszünk javaslatot. Azokat a feladatokat önkormányzati szinten is szét kell 
választani, amit az állam úgy ítél meg. A három iroda: jegyzıi iroda, önkormányzati 
(polgármesterhez tartozó), pénzügyi iroda. A jegyzıi iroda elıreláthatóan 17 fıs iroda 
lesz, de ezzel kapcsolatban még Polgármester Úrral egyeztetünk. 
Basky András polgármester 
Felsılajosi kirendeltségen két fı dolgozik helyileg. Felsılajos polgármester is 
szeretné, hogy ha az ügyek intézése, (ami helyileg az önkormányzatnál marad) ugyan 
úgy mőködne, mint eddig. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Eddig is ilyen szinten mőködtek a csoportok. 
Basky András polgármester Úr 
Amikor a jegyzıi pályázat kiírásra kerül, a szervezeti felállást a jegyzıi feladatok 
részeként kell, hogy kezeljük. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Azt így nem tudjuk eldönteni. Az SzMSz-t februárban el kell fogadni, hogy 
márciusban tudjon mőködni a közös önkormányzati hivatal. 
Belusz László bizottság elnöke 
A jegyzıi, aljegyzıi tisztség mellett lesz irodavezetıi tisztség is? A jegyzı nem tudja 
ellátni az iroda vezetését? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
A jegyzınek le kell koordinálni a hivatal mőködését, a település mőködését, az Ötv-
ben foglalt feladatokat el kell látni. A jegyzınek nem az a feladata, hogy irodát 
vezessen. Az új jogszabály úgy határozza meg, hogy azokon a településeken, ahol 
társult települések vannak, vagy az aljegyzı, vagy a megbízottja vesz részt a társult 
települések üléseink, és az önkormányzati munka koordinálásában. 
Lajosmizse és Felsılajos esetében nincs külön megbízott, azért van aljegyzı, hogy 
ellássa ezeket a feladatokat. Annak érdekében, hogy ez maximálisan ellátható legyen, 
szükség van arra, hogy a jegyzıi irodához tartozó feladatokat az irodavezetı lássa el. 
A szociális feladatok, az itt maradt hatósági feladatok ellátása érdekében kell egy 
irodavezetı, aki jogszabályilag le tudja koordinálni ezeket a feladatokat. Ahhoz, hogy 
a jogszabályokat nyomon tudjuk követni, és el tudjuk látni minden tekintetben a 
feladatokat, naprakészek legyünk, szükség van az irodák élén a vezetıkre, 
csoportvezetıkre. 
Az alapító okiratnak a kötelezı tartalmi elemeit meghatározza a jogszabály. A 
Polgármesteri Hivatal megszüntetı okirata elkészült, ezt a testületi ülésen kiosztós 
anyagként adjuk ki. 
Ami a vagyonmegosztást illeti, a székhelytelepülés mőködteti a Városháza épületét, a 
kirendeltséget pedig Felsılajos. 
Felsılajosnak nincs olyan kötelezettsége, ami hátrányosan érintené Lajosmizse Város 
Önkormányzatát. Ez a fajta mőködtetés, ami a két település között létrejön, nem új 
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kelető dolog. Gyakorlatilag a két település ugyan így mőködött eddig is, de 
mélységében ilyen részletesen ez korábban nem volt szabályozva. Erre most került sor, 
hogy egy egységes hivatalt kell létrehozni, aminek a kirendeltsége Felsılajos. 
Belusz László bizottság elnöke 
Olvastam az anyagban, hogy lesz közös testületi ülés is Felsılajos és Lajosmizse 
vonatkozásában. 
Basky András polgármester 
Én javasoltam a közös testületi ülést. 
Belusz László bizottság elnöke 
Miért az a kolléga került át a járáshoz, aki átkerült, s a feladat itt maradt, például 
pénzügyes kolléga, jogi referens. 
Basky András polgármester 
Ezeken a tárgyalásokon ott voltam én is. A Kormányhivatal megküldte nekünk azt az 
anyagot, miszerint ı 15 fıt szeretne a Lajosmizsei Önkormányzattól elvinni és hogy 
milyen végzettségő szakembereket. Nem volt variációs lehetıség, volt üres 
álláshelyünk is, ami átkerült. Az átkerülı dolgozóknak az összes asztalát, berendezését 
vinni kellett. Ha lett volna beleszólásunk, akkor két pénzügyi szakembert nem 
engedtünk volna el, mert a pénzügyre így legalább egy felsıfokú szakembert fel kell 
venni. A beszámolókat képesített könyvelıi végzettséggel rendelkezı személy írhatja 
alá, ezért a pénzügyi iroda vezetıje elvégezte a mérlegképes könyvelıi iskolát. 
Eddig a hivatal 50 fıvel dolgozott, 15 fı elment, viszont nem ment el a feladatoknak 
az 1/3-a. Vannak olyan feladatok, amik eddig benn voltak Kecskeméten, jönnek 
vissza. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy akármelyik terület le van terhelve, úgy a 
Pénzügyi Iroda, mint az Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda (pályázatok) 
illetve az Önkormányzati Iroda (Járási Hivatalhoz elkerülı anyagok fénymásolása, 
ledokumentálni az oktatással kapcsolatos adatokat, folyamatosan elküldeni, stb.) Mire 
egy elıterjesztés elkészül, az összes jogszabályi változásokat figyelembe kell venni. 
Az új jogszabályi változásokat a Kormányhivatalnak sem egyszerő kezelni, mert ha mi 
kérdeztünk, a Kormányhivatal is több esetben úgy tudott válaszolni, hogy visszahívott 
bennünket. A jegyzıi pályázatokat is azért nem írtuk ki, mert vissza kellett volna 
vonni. A Saubermacher Kft-vel kötendı szerzıdés is sok problémát okozott. A 
pályázatokat sok esetben nem lehetett benyújtani, mert még nem volt kiírva, de elı 
kellett készíteni, ahhoz, hogy amikor a kiírás megjelenik, azonnal be lehessen nyújtani.  
Ez a megállapodás akkor lesz jó, ha mindenki hozzáteszi a megfelelı gondolatát. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
A létszám is probléma a pénzügyi területen. Elvitték tılünk az iktatási feladatokat 
ellátó kollégát, s 30 fıre maradtunk iktató kolléga nélkül, amit meg kellett oldani. 
Belusz László bizottság elnöke 
Nem lebecsülni akartam a hivatali munkát, hanem inkább köszönjük és értékeljük. Ha 
az állam meghatározza, hogy 30,4 fı, miért lett ebbıl 35 fı? 
Basky András polgármester 
35 fıben benne van két kolléga, a gépkocsivezetı és a takarító néni, akik nem 
köztisztviselık. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Egy kicsit értetlenül állunk a feladat elıtt. Ha már 20 éve ezt csináljuk, akkor mi a 
nehéz ebben?  
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2012. október 25-én tájékoztatást kaptunk, tudomásul vettük, itt leírtuk, hogy a közös 
önkormányzati hivatalt létre kell hozni Felsılajossal.  Ha a Képviselı-testület nem 
dönt a közös önkormányzati hivatal létrehozásában, akkor mi lesz? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Akkor törvénysértést követ el. 
Basky András polgármester 
Amikor Felsılajos a csatlakozási szándékát megadta, Ladánybene is akart csatlakozni. 
Ki kellett várni, hogy kik fognak csatlakozni, és hogy a megállapodások mellékletei is 
elkészüljenek, ezért húzódott ilyen sokáig a két település megállapodása. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
A hivatal létszámát, az érintett települések megállapodásait a Képviselı-testületek 
határozzák meg. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
A megállapodás részletes tartalmi elemeit a polgármesterek egyeztetı tárgyalása elızte 
meg. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Úgy tőnik, hogy csökkent, de még is nıtt az ellátandó feladat.  
Én azt szeretném kérni, hogy tegyük bele a megállapodásba azt is, hogy közösen 
kívánjuk a járással mőködtetni az ügyfélszolgálatot. 
A viszonylagosan magas vezetıi körrel nem értek egyet. Azt szeretném látni, hogy a 
költségmegtakarítás hogyan fog mőködni? 
A pályázatírásra és a közbeszerzésre rengeteg pénzt kell kifizetni. Iskolázzunk be 
valakit közbeszerzésre. A hivatalnak legyen pályázatkészítı társulata. Vannak olyan 
pályázataink, amiket meg tudunk csinálni. 
Annak nem örülök, hogy az építésügyi feladatok elkerültek Lajosmizsérıl. 
A megállapodás 3. pontjában szerepel, hogy megszüntetı okirat kell. Kérdés, hogy 
jogutódlással történı átalakítással, beolvadással, egyesítéssel? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
2013. február 28-án szőnik meg a Polgármesteri Hivatal és 2013. március 1-tıl lesz 
közös önkormányzati hivatal. A 3./ pontban a megszüntetés módját is le kell írni, hogy 
jogutódlással történı átalakítás, beolvadás, egyesítés. 
Módosítani kell majd a Lajosmizsei Önkormányzatnak és Felsılajos 
Önkormányzatának SzMSz-ét. Ez a rendelet tartalmazza azt, hogy mi a Polgármesteri 
Hivatal neve. 
A Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról a Képviselı-
testület fog dönteni. Felsılajos véleményt nyilvánít róla, Lajosmizse elfogadja 
határozattal. 
A többi szabályzatot a kollégáknak kell elkészíteni, ezek folyamatosan fognak 
elkészülni. Azokat az alapdokumentumokat, amik szükségesek a közös önkormányzati 
hivatal mőködéséhez, 2013. február 28-ig kell elkészíteni. Felül kell majd vizsgálni az 
összes önkormányzati rendeletet, az év folyamán arra törekszünk, hogy ez 
megtörténjen. 
Ami a költségvetést illeti, az elızı évihez képest a 2013-as év e tekintetben teljesen 
másként szabályoz. A Polgármesteri Hivatal mőködéséhez és teljes költségéhez 
jelentıs mértékben hozzá kellett járulni az önkormányzatnak eddig is. Kevesebb az 
állami támogatás azon önkormányzatoknál, akiknek az adóbevételei jók. 
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Közös ügyfélszolgálat mőködtetése. Csak olyanról tud a két település dönteni, amit a 
hatályos jogszabály megenged. 
Ami a közös ügyfélszolgálatot illeti, a kormányablak felállítása 2013. október 1-ig fog 
megtörténni. Addig fog kiderülni, hogy Lajosmizsén mőködik-e kormányablak. Jelen 
pillanatban a járás is olyan feladatot tud ellátni, ami neki a jogszabályban 
meghatározott feladata. Október 1-jéig fognak bekerülni feladatok a Járási Hivatalhoz 
és vissza is fognak kerülni. Úgy gondolom, nekünk arra kell figyelni majd a közös 
önkormányzati hivatal SzMSz-ének eldöntésénél, hogy teremtsük meg, hogy a 
munkarend és az ügyfélfogadási rend közel hasonló legyen, mert akkor tudjuk 
biztosítani az ügyfélnek azt, hogy több ügyét ugyan abban az idıben el tudjon intézni. 
Erre törekedni fogunk. Jelenleg az Okmányirodában ½ 8 órától ½ 5 óráig dolgoznak, a 
Gyámhivatalban 8.00 órától ½ 5 óráig.  
 
Orbán Antal települési képviselı 
A hivatalnak a Szervezeti és Mőködési Szabályzata hogyan fog felállni? Azt 
szeretném kérdeni, hogy az új jegyzınek lesz-e beleszólása az általunk elfogadott 
dolgokba? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Van lehetıség arra, hogy ezt a megállapodást módosítsák a Képviselı-testületek. Arra 
nincs lehetıség, hogy ezt a megállapodást megszüntessék az önkormányzatok. Aki 
ehhez most nem csatlakozik, csak az új választáskor lehet csatlakozni. 
Az elıterjesztés 15. oldal 4.) pont 1./ pontja tartalmazza, hogy ezt a megállapodást 
lehet módosítani. A hivatal szervezetére a jogszabály alapján a jegyzı tesz javaslatot. 
Amennyiben lesz a településnek jegyzıje, s úgy gondolja, hogy ezt lehetne másként 
mőködtetni, tesz javaslatot a polgármester felé, a Képviselı-testületek megtárgyalják 
ezt a javaslatot. 
Orbán Antal települési képviselı 
Szerencsésebb helyzetben lettünk volna, hogy ha december 31-vel lett volna jegyzınk. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Már akkor is megvolt a csatlakozási szándéka Felsılajosnak, ezért nem lehetett kiírni a 
jegyzıi pályázatot. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
A pályázatírás és a közbeszerzés kerüljön bele a 13. oldal 6. pontjába. 
Basky András polgármester 
Ha a közbeszerzéseket akarjuk csinálni, ahhoz olyan végzettségő ember kell. Az óvoda 
pályázatát a kollégák írták meg. Olyan pályázatokat lehet megírni, amelyek már 
ismertek. Ahhoz, hogy olyan pályázat kerüljön be, ami nyer is, ahhoz olyan 
pályázatíró cégek kellenek, akiknek már ebben megvan a kellı gyakorlatuk. 
A Képviselı-testület feladata, hogy az elkészített elıterjesztést átgondolja. Nagyon 
fontos az, hogy a felvetıdött kérdésekre megnyugtató választ tudjunk találni. Ha ezt a 
megállapodást nem tudjuk úgy létrehozni, hogy minden képviselı tiszta szívbıl 
szavazza meg, az nem jó. 
Belusz László bizottság elnöke 
Alaposan megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot. Ez még átgondolásra kerül a jegyzı, 
illetve új jegyzı vonatkozásában. 
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Apró Ferenc bizottsági tag 
Ebben én most nem tudok dönteni, utána nézek dolgoknak. A szavazásnál tartózkodni 
fogok 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönöm. 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, véleménye, észrevétele a 
napirendhez? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javasoljuk a határozat-tervezetet az elhangzott 
módosításokkal. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az elıterjesztés I. határozat-tervezetét (Megállapodás Lajosmizse Város 
Önkormányzata és Felsılajos Község Önkormányzata között Közös Önkormányzati 
Hivatal létrehozásáról) azzal, hogy lehetıség szerint a pályázatokkal, pályázatírással, 
valamint a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok kerüljenek bele, a Hivatal Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatát a Képviselı-testület fogadja el úgy, hogy Felsılajos 
véleményének kikérése mellett, valamint kerüljön bele a vagyonmegosztás 
szabályozása, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt - 1 
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 
2/2012. (I. 30.) ÜSB hat. 
Megállapodás Lajosmizse Város Önkormányzata és 
Felsılajos Község Önkormányzata között Közös  
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-tes- 
  tületnek Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsılajos Község Önkor- 
  mányzata között Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló  
  megállapodást az alábbi kiegészítésekkel: 
 

- lehetıség szerint a pályázatokkal, pályázatírással, valamint a közbe- 
beszerzéssel kapcsolatos feladatok kerüljenek bele a megállapodásba; 

 
- a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát   

Felsılajos véleményének kikérése mellett Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete fogadja el; 
 

  -    kerüljön leszabályozásra a két település közötti vagyonmegosztás; 
 
  Határid ı: 2013. január 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Aki elfogadja az elıterjesztés II. határozat-tervezetét (Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatala megszüntetı okirata), kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt, -1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
3/2013. (I. 30.) ÜSB hat. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala  
megszüntetı okirata   

HATÁROZAT 
 
   Az Ügyrendi és Sport Bizottság elfogadja, megtárgyalásra és 
   elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek Lajosmizse Város 
   Polgármesteri Hivatala megszüntetı okiratát. 
   Határid ı: 2013. január 31. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Aki az elıterjesztés III. határozat-tervezetét (Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal Alapító Okirata) elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
4/2013. (I. 30.) ÜSB hat. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal Alapító Okirata 

HATÁROZAT 
 
   Az Ügyrendi és Sport Bizottság elfogadja, megtárgyalásra és 
   elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a Lajosmizsei Közös 
   Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát. 
   Határid ı: 2013. január 31. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
A  járóbeteg-szakellátási feladatok 2013. május 1. 
napjától történı biztosítása 
Belusz László bizottság elnöke 
Apró Ferenc bizottsági tag kérésére történt e napirendi pontnak a felvétele. 
A járó beteg szakellátás nem kötelezı feladat, de ezeket a feladatokat fenn kellene 
tartani továbbra is, hogy ne kelljen Kecskemétre beutazni ezekért a szolgáltatásokért. 
A vérvételt nem szabad megszüntetni. 
Átadom a szót Apró Ferencnek. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Köszönöm, hogy beszélünk errıl. Azt gondolom, hogy ez viszonylagosan beállt a 
lajosmizsei lakosok között. A kijáró szakorvosok jól oldják meg a járó beteg 
szakellátást. Én azt szeretném kérni, hogy ne a februári testületi ülésen hozzunk 
döntést, hanem a mostani testületi ülésen, ami csütörtökön lesz. 
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Basky András polgármester 
Pénteken még a jelenlegi adatok nem voltak meg, vasárnap küldték meg e-mail-en. A 
kimutatás azt mutatja ki, hogy csekély az az összeg, amit hozzá kell tenni.  A laborra 
egy alapszintő OEP finanszírozás lehívható. 4,5 millió forintjába kerül az 
önkormányzatnak, hogy a betegeknek ne kelljen Kecskemétre bejárni vérvételre. 
A fizioterápia 1,2 millió forint veszteséget jelent önkormányzati szinten, de ezekhez a 
feladatokhoz a felsılajosi önkormányzat is hozzájárul. Nem szabad rajta gondolkodni, 
hogy ezt a feladatot adjuk, vagy nem adjuk. Addig, amíg a pontos adatok nem álltak 
rendelkezésre, addig nem tudtunk benne dönteni. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Azt szeretném kérni, hogy erre hozzunk határozat-tervezetet. 
Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még valakinek véleménye, javaslata? Nincs. 
Aki elfogadja, hogy a járóbeteg-szakellátási feladatok 2013. május 1. napjától 
továbbra is biztosítva legyenek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
5/2013. (I. 30.) ÜSB hat. 
A  járóbeteg-szakellátási feladatok 2013. május 1. 
napjától történı biztosítása 

HATÁROZAT 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja 
  a Képviselı-testületnek, hogy a járóbeteg-szakellátási feladatok 2013.  
  május 1. napjától továbbra is biztosítva legyenek Lajosmizse lakossága 
  részére. 
  Határid ı: 2013. január 31. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e ezen kívül valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? Nincs. 
Megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 10.30 
órakor. 
 

K.mf. 
 
 

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