
Felsılajos Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 

 a Szervezeti és M őködési Szabályzatról szóló  
5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításár ól 

 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Felsılajos Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) 
önkormányzati rendelet 1 melléklet 1.a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet  (továbbiakban: Rendelet ) 1. 
§ (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  

 
„(5) Az Önkormányzat szervei: polgármester, a képviselı-testület bizottsága, a közös 
önkormányzati hivatal és a jegyzı.”  

 
2. § 
 

(1) A Rendelet 2. §-a a következı (2) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(2) A Képviselı-testület hivatalának hivatalos megnevezése: Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal.”   

 
3. § 

 
(1) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„(2) A Képviselı-testület alakuló ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) szabályozott határidın belül a 
polgármester hívja össze és vezeti.” 

 
4. § 

 
(1) A Rendelet 8. §  (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  

 
„(2) Az üléseket lehetıség szerint az adott hónap utolsó hétfıi napjára 13.00 órára, a 
Faluházba hívja össze a polgármester, tartós akadályoztatása esetén az alpolgármester 
úgy, hogy a meghívót és a napirendhez kapcsolódó írásos anyagokat a meghívottak 
legalább az ülést megelızı 5 nappal hamarabb kézhez kapják. Az ülés Faluháztól eltérı 
helyen történı megtartásáról az ülés összehívója dönt.” 
 

(2) A Rendelet 8. §  (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„(4) A Képviselı-testület összehívására indítvány alapján az Mötv.-ben szabályozottak az 
irányadók.” 
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5. § 

 
(1) A Rendelet 8.§-a a következı (8) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(8) A Képviselı-testület évente egyszer a jegyzı beszámolási kötelezettségének 
tárgyalására együttes ülést tart Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületével. Az 
ülés levezetésérıl az ülést megelızıen a polgármesterek szóban megállapodnak. Az 
együttes ülés tartása esetén a Képviselı-testületek külön-külön szavaznak a napirendi pont 
felett azzal, hogy az együttes ülésrıl közös jegyzıkönyv készül.” 

 
6. § 

 
(1) A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„ (1) A képviselı a 12. § (1) bekezdésében foglalt személyekhez, szervhez felvilágosítás 
kérése céljából kérdést intézhet, melynek megválaszolására a 16. § (3) bekezdésében 
foglaltakat kell alkalmazni.  ” 

 
7. § 

 
(1) A Rendelet 23. §-a a következı (13)-(15) bekezdésekkel egészül ki: 
 
„(13) A személyes érintettség bejelentési kötelezettség elmulasztásának kivizsgálására - 
annak ismertté válását követıen azonnal - a Képviselı-testület ügyrendi vizsgálat 
lefolytatását rendeli el. A vizsgálat lefolytatása az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik.  
 
(14) A bizottság eljárása során biztosítja az érintett képviselı személyes meghallgatását, 
bizonyítékai elıterjesztését, szükség esetén egyéb dokumentumokat kér be.  
 
(15) A bizottság eljárásának lefolytatása után a vizsgálat eredményét a Képviselı-testület 
soron következı ülésén elıterjeszti. A Képviselı-testület külön határozattal dönt arról, hogy a 
személyesen érintett képviselı részvételével hozott határozatot érvényében fenntartja-e.” 

 
 

8. § 
 
(1) A Rendelet 32. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„(5) A bizottság üléseirıl a tanácskozás lényegét és a bizottság döntéseit szó szerint 
tartalmazó jegyzıkönyvet kell készíteni, melynek aláírására az Mötv.-ben foglaltak az 
irányadók.”   

 
9. § 

 
(1) A Rendelet 33. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: 

 
 

„(1)  A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületével kötött 
megállapodás alapján közös önkormányzati hivatalt hoz létre a 2. § (2) bekezdésében foglalt 
hivatalos néven.  
 
(2) A jegyzı az (1) bekezdésben foglalt megállapodás alapján, valamint az Mötv. szabályai 
szerint látja el feladatát a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában.  
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(3) A jegyzı az Mötv.-ben szabályozott ügyekben a polgármester egyetértésével jár el az (1) 
bekezdésben meghatározott megállapodásban, valamint a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatában szabályozottak szerint.” 
 

10. § 
 
(1) A Rendelet 2. melléklete 12) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„12) Dönt a közút területének egyéb nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges 
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról.” 

 
(2) A Rendelet 2. melléklete 13) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„13) Véleményezi a szomszédos és a megyei önkormányzat településrendezési 
eszközeit.” 

 
(3) A Rendelet 2. melléklete a következı 16. ponttal egészül ki: 

 
„16. Eljár a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott önkormányzati közútkezelıi hatáskörbe tartozó ügyekben.” 
 

(4) A Rendelet a 4 melléklettel egészül ki. 
 

11. § 
 

(1) A Rendelet 4.§ (4) bekezdésében a „korelnök” szövegrész helyébe a „polgármester” 
szöveg lép. 

 
(2) A Rendelet 5. § -ában az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” szöveg lép. 
 
(3) A Rendelet 6. § (5) bekezdésben a „Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala” 

szövegrész helyébe „a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.  
 
(4) A Rendelet 8. § (3) bekezdésében a „korelnök” szövegrész helyébe az „Ügyrendi  

Bizottság elnöke” szöveg lép.  
 
(5) A Rendelet 9.§ (1) bekezdésében az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg lép.  
 
(6) A Rendelet 10. § (2) bekezdés b) pontban a  „Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének” szövegrész helyébe a  „Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete” 
szöveg lép.  

 
(7) A Rendelet 10. § (4) bekezdés c) pontban a „Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének” szövegrész helyébe a  „Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete” 
szöveg lép.  

 
(8) A Rendelet  11. § (1) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg lép.  
 
(9) A Rendelet 11. § (3) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg lép. 
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(10) A Rendelet 11. § (4) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 
szöveg lép.  

 
(11) A Rendelet 11. § (5) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg lép.  
 
(12) A Rendelet 18.§ (1) bekezdésében a „korelnök” szövegrész helyébe az „Ügyrendi 

Bizottság elnöke” szöveg lép.  
 
(13) A Rendelet 18. § (2) bekezdésben „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg lép.  
 
(14) A Rendelet 23. § (2) bekezdésben „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 

szöveglép.  
 
(15) A Rendelet 23. § (4) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg lép.  
 
(16) A Rendelet 23. § (6) bekezdés a) pontban az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-

ben” szöveg lép.  
 
 
(17) A Rendelet 24. § (2) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg lép.  
 
(18) A Rendelet 24. § (3) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg  lép.  
 
(19) A Rendelet 24. § (4) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg lép.  
 
(20) A Rendelet 25. § (5) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg lép.  
 
(21) A Rendelet 27. § (2) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrészek helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg lép.  
 
(22) A Rendelet 27. § (3) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrészek helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg lép.  
 
(23) A Rendelet 27. § (6) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg lép.  
 
(24) A Rendelet 27. § (6) bekezdésben a  „Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala” 

szövegrész helyébe  „a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.  
 
(25) A Rendelet 27. § (7) bekezdésben a „törvényességi ellenırzés céljából az Ötv-ben” 

szövegrész helyébe a „törvényességi felügyelet céljából az Mötv-ben” szöveg lép.  
 
(26) A Rendelet 32. § (1) bekezdésben a „munkanappal” szövegrész helyébe a „nappal” 

szöveg lép.  
 
(27) A Rendelet 32. § (3) bekezdésben az „Ötv.” szövegrész helyébe az „Mötv.” szöveg 

lép.  
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12. § 

 
(1) Hatályát veszti a Rendelet: 

 
1. 4. § (3) bekezdése, 
2. 17. § (3) bekezdése,  
3. 23. § (6) bekezdés b) pontjában „A Képviselı-testület” szövegrész, 
4.  27.§ (3) bekezdés a) pontja, 
5. 2. melléklet 2) pontja. 

 
 

13. § 
 
 
 

(1) Ez a rendelet a  (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követı napon lép 
hatályba.  

(2) A rendelet 1-2.§-a, 5.§-a, 9.§-a, 11.§ (3), (24) bekezdése 2013. március 1. napján lép 
hatályba. 

(3) A rendelet 2013. március 2. napján hatályát veszti. 
 
 
Juhász Gyula  sk.      Muhariné Mayer Piroska sk. 
polgármester                       aljegyzı 
 
 
 
 
A kihirdetés napja: 2013. február 15. 
 
        Muhariné Mayer Piroska sk. 
                    aljegyzı 
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1. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez  
 
„4 melléklet az 5/2011. (IV.12. ) önkormányzati rendelethez  
 

Felsılajos Község Önkormányzata a következı szakfeladatokat használja: 
          

3600001 Víztermelés,-kezelés,-ellátás 
3700001 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 
3821011 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 
5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
8130001 Zöldterület kezelés 
8411121 Önkormányzati jogalkotás 
8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
8414021 Közvilágítás 
8414031 Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
8821115 Aktív korúak ellátása 
8821125 Idıskorúak járadéka 
8821135 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
8821145 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
8821155 Ápolási díj alanyi jogon 
8821175 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
8821185 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
8821195 Óvodáztatási támogatás 
8821225 Átmeneti segély 
8821235 Temetési segély 
8821245 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
8822025 Közgyógyellátás 
8822035 Köztemetés 
8899675 Mozgáskorlátozottak gépjármőszerzési és átalakítási támogatása 
8903011 Civil szervezetek mőködési támogatása 
8904411 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
9804421 Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása 
8906021 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása 
9311021 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése” 


