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J e g y z ı k ö n y v  
 
 

Készült:  Lajosmizse Város Önkormányzatának  rendkívüli Képviselı-testületi ülésén 2011. február 
28-án  a Városháza dísztermében. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, Baranyi- 

Rostás Rodrigó, Józsáné dr. Kiss Irén, Kollár László, Orbán Antal, Péli Szilveszter  
képviselık  ( 8 fı ) 

 
Bejelentéssel távol: Belusz László, Holminé Sebık Márta, Koller Dániel, Keresztes Ferenc 
képviselık 
 
Az ülés kezdete:  11.03 óra 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
dr. Gazdag Judit  jogi referens 
Nagy Judit   irodavezetı 
Guti Istvánné   Mőv.Ház igazgató 
Osbáth Barna    FIÁI igazgató 
Kocsis Györgyné   NOÓ vezetı 
Veszelszki Klára  IGSZ vezetı 
 
Jegyzıkönyvvezetı:   Ollósi Anikó 
 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésünkön. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 8 fı van jelen. 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javaslom Apró Ferenc és Orbán Antal képviselıket. 
Kérem, aki elfogadja Apró Ferenc és Orbán Antal képviselıket jegyzıkönyv hitelesítınek 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nem volt – 
Apró Ferenc és Orbán Antal képviselıket jegyzıkönyv hitelesítınek elfogadta. 
A meghívóban jelzett napirendi ponthoz újabb napirendet nem kívánok felvenni. 
Van-e valakinek más javaslata? – Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi ponttal, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt - a 
következı napirendi pontot fogadta el. 
 
Napirendi pont        Elıterjesztı 
1.  Fenntartói döntés magasabb vezetıi, vezetıi álláshelyekrıl Basky András 

polgármester 
   
 
1. napirendi pont 
Fenntartói döntés magasabb vezetıi, vezetıi álláshelyekrıl  
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A rendkívüli testületi ülést egyetlen napirendi pont miatt kellett 
összehívni. Ha úgy alakultak volna a dolgaink, akkor jó lett volna a soros testületi ülésen tárgyalni a 
témát, de sajnos az információ alapján, amirıl értesültünk, hogy a téma testületi döntést igényel, 
testületi ülés után derült ki.  
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Megváltozott a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, ez azt jelenti, hogy a fenntartónak, a 
fenntartóhoz tartozó intézményekben a magasabb vezetıi, és a vezetıi beosztásokat, amelyek eddig 
határozatlan idejőek voltak, azokat át kell alakítani 2011. január 1-jétıl határozott idejővé 5 évre. A 
másik lehetıség a pályázati kiírás, de ez esetben ugye elıfordulhat, hogy nem azok a vezetık kerülnek 
vezetıi beosztásba, akik jelen pillanatban is vezetıi, illetve magasabb vezetıi beosztásban vannak. Az 
intézményektıl kértük, hogy legyenek szívesek adják meg azokat az adatokat, melyekbıl az 
elıterjesztést is elıkészítettük, az elıterjesztés mellékletében valamennyi anyag szerepel, melybıl 
látható az intézményekben hány vezetıi beosztású dolgozó van, illetve ezen vezetıi beosztású 
dolgozók között hányan vannak, akiknek a szerzıdésükben az szerepel, hogy a vezetıi beosztásuk 
határozott idıre szól, akiknek határozatlan idejő, azok az 1-es számú mellékeltben látható. Ezek a 
személyek, Felsılajoson a Meserét Óvodában Keresztes Lászlóné, az IGSZ-ben Bíró Tiborné és 
Veszelszki Klára, az iskolában az igazgató helyettesek, a könyvtárban a könyvtár vezetıje, az 
egészségházban az intézményvezetı helyettes, a gyermekjóléti szolgálat vezetıje és a technikai 
vezetık azok, akiknek határozatlan idıre szól a kinevezése. Amint azt említettem kétféle megoldás 
van a határozatlan idıre szóló kinevezésrıl. Az egyik, hogy megváltoztatjuk határozott idejővé, a 
másik a pályázati kiírás lehetısége, akkor ugye nem biztos, hogy azok a vezetık maradnak, akik 
jelenleg is vezetık, ekkor nem mi döntünk, hanem az intézményvezetık, nekik kell tudniuk azt, hogy 
kivel szeretnének együtt dolgozni. Ennyit szerettem volna az elıterjesztéssel kapcsolatban elmondani. 
Illetve még egy mondatot szeretnék hozzá tenni, azt, hogy ez egy olyan kérdés, melyhez Felsılajos 
község, mint társult intézmény, véleményét is ki kellett kérnünk, az önkormányzat támogatja, hogy 
ebben a formában kerüljön elfogadásra, ugye náluk is van egy vezetı, akinek határozatlan idıre szól a 
kinevezése, ugye az ı esetében is átalakításra kerül a kinevezés.   
Van-e még valakinek kérdése, véleménye.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Köszönöm szépen. Kiegészíteni szeretném saját intézményemre 
vonatozó adatokat. 
A szociális alapszolgáltatásoknak, feladatoknak az ellátási terén mindig volt egy vezetı, most úgy 
hívjuk, hogy gondozási részleg vezetı, azért nem szerepel itt, mert megszőnt a munkaviszonya, újra 
kiírtuk az állást, de az új nem fog tudni vezetıi állást kapni a KJT alapján. Majd megoldjuk ennek a 
részlegnek a vezetıi irányításra vonatkozó kérdését, legfıképpen úgy, hogy ezeket a vezetıi 
feladatokat magamhoz vonom, vagy egy másik vezetınek ezeket a feladatokat átadom, de emiatt ez a 
feladatkör nincs megjelölve.  
Köszönöm szépen! 
 
Basky András polgármester: Köszönöm szépen! 
Apró Ferenc Képviselı Úrnak adnám a szót. 
 
Apró Ferenc képviselı: Köszönöm szépen, a kérdésem az lenne, lehet, hogy elhangzott és nem 
rögzült, de azt szeretném tudni, hogy azoknál, akiknek most határozott idıre szól a kinevezése, illetve 
azoknál a vezetıknél, akiknek majd határozott idıre fog szólni, azoknál a személyeknél, ha valamilyen 
probléma merül fel, illetve a munkája nem felel meg, akkor is ott marad ebben az öt évben amíg a 
kinevezésük szól?  
 
Basky András polgármester: Tehát úgy kell tekinteni minden kinevezést, hogy ahhoz még jár egy 
pedagógusi munkakör is, a vezetıi beosztás viszont bármikor visszavonható. Tehát ha valaki nem 
azzal a vezetıvel akar már, mint vezetı együtt dolgozni, akkor ezt a vezetıi megbízást visszavonják, 
de a pedagógus álláshelye megmarad. Tehát számára a munka biztosított továbbra is, csak nem mint 
vezetı.  
 
Apró Ferenc képviselı: Köszönöm a választ. 
 
Basky András polgármester:  
Van-e még valakinek kérdése, véleménye.  
Amennyiben nincs, javaslom, hogy fogadjuk el ezt a határozat tervezetet, ami azt jelenti, hogy 
valamennyi intézményünkben, vezetıi és magasabb vezetıi megbízások 2011. január 1-jétıl 
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átalakulnak határozott idejő vezetıi, magasabb vezetıi megbízatássá, és nem írunk ki, nem íratunk ki 
pályázatot ezekre e feladatokra. Nyílván öt év múlva a törvényi háttérnek megfelelıen kell majd 
kezelni ezt a dolgot.  
Aki egyetért a javaslattal kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt – a 
következı határozatot hozta. 
 

24/2011. (II. 28.) ÖH. 
Fenntartói döntés magasabb vezetıi, vezetıi álláshelyekrıl  
 

Határozat 
 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy az 1. 
melléklet szerinti határozatlan idejő magasabb vezetıi, vezetıi megbízások és kinevezések 
2011. január 1-jétıl 5 évre szóló határozott idejő magasabb vezetıi, vezetıi megbízássá 
alakulnak át.  
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII törvény módosításáról szóló 2010. évi 
CLXXV. törvény 7. § (3) bekezdése alapján saját hatáskörben (mint munkáltatói jogkör 
gyakorlója) nem ír ki pályázatot, és nem rendeli el az intézményvezetık útján pályázat 
kiírását. 
  
Határid ı: 2011. február 28.  
Felelıs: Képviselı-testület  
 
Több napirend nem volt, így polgármester a rendkívüli Képviselı-testületi ülést 11.25 órakor bezárta. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
/: Basky András :/                                             /. Kutasiné Nagy Katalin :/ 
   polgármester                                                                       jegyzı távollétében: 
 
 
 
 
         /: Muhariné Mayer Piroska :/ 
            aljegyzı 
 
Jegyzıkönyv hitelesítık: 
 
 
 
 /: Apró Ferenc :/                                               /: Orbán Antal :/ 
      képviselı                                                         képviselı 


