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Felsılajos Község  
Önkormányzata 
 II/33/8/2013. 
 
 
 

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
2013. április 18. rendkívüli ülés 

 
 
 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 

 
 
 

17/2013. (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 

 
18/2013. (IV. 18.) ÖH.  Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 

Mőködési Szabályzatának elızetes véleményezése 
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J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-án 13.30 órakor a 
Faluházban megtartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István, Makainé Antal 
Anikó, Czigány Lajos képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 5 fı. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
dr. Balogh László   jegyzı 
Muhariné Mayer Piroska  aljegyzı 
 
Jegyzıkönyvvezetı:    Terenyi Helga 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli ülésünkön 
megjelent. Megállapítom, hogy valamennyi képviselı jelen van, így az ülés 5 fıvel határozatképes. 
Egyetlen egy napirendi pontunk van a meghívó szerint, amit meg kellene tárgyalnunk.  Kérdezem, 
hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan más javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a 
napirendi ponttal, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi napirendi pontot fogadta el: 
 
 Napirend 

 
Elıterjesztı 

1.  
 

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 
 
 

Juhász Gyula 
polgármester 
 

   
 
 
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 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Megkérem jegyzı urat, hogy tájékoztasson minket. 
 
dr. Balogh László jegyzı: Köszöntök mindenkit. Az elıterjesztés két részbıl áll, egy megállapodás 
módosításból, és az SZMSZ-bıl.  A megállapodást lényegében csak annyiban módosítottuk, hogy az 
SZMSZ-hez igazítottuk. Az 5. oldalon a 4. c) pontban a vezetıi referens kimaradt a felsorolásból, de 
véleményem szerint ezután is szükség van rá. Nevesítettük az irodákat és csoportokat is. Mint tudjuk, 
jelentıs feladat és hatáskörváltozások vannak január 1-tıl. A közös hivatalt 35 fıvel tervezzük 
felállítani, mely három irodára és két csoportra oszlana. A Felsılajosi kollegákat is besoroltuk azokba 
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az irodákba, ahová munkájuk alapján jellemzıen tartoznak. Lajosmizsén két bizottság is tárgyalta az 
anyagot, az Ügyrendi- és Sportbizottság, és az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága, és egy pár 
módosító javaslatuk volt, ezeket felsorolnám:  

• a 11. oldal 6. (4) f) pontjának második sorát kérem töröljük, mely így hangzik: „engedélyezik 
az évi rendes szabadság annak megfelelı igénybevételét.” 

• a 12. oldalon 10. (1) pontjának utolsó mondata így hangzana: „Az irodavezetık munkaköri 
leírásának elkészítéséért a jegyzı a felelıs. „ 

• a 13. oldalon a 13. (5) pontban a kirendeltség képviseletét nem a Képviselı-testület által 
meghatározott személy, hanem a polgármester látja el.  

• a 33. oldalon a 9. melléklet is változna, mivel Lajosmizsén kérte a bizottság, hogy legyen egy 
nap, amikor hosszított ügyfélfogadás lenne, és ez itt Felsılajoson a keddi nap lenne, tehát 
keddenként az ügyfélfogadás 16.45 óráig lenne, a munkaidı pedig 17 óráig. Pénteken pedig 
13.30 óra helyett így 12.30 óráig. Mivel a jogszabály nem engedi az 1 órás ebédidıt, így az fél 
órára csökkenne, tehát hétfıtıl-csütörtökig 12.00-12.30 óráig lenne az ebédidı. Lajosmizsén a 
hosszított ügyfélfogadás szerdai napokon lesz.  

Ezek a módosítások, amik felmerültek a bizottsági üléseken.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést. Azt gondolom, hogy örülhetünk 
annak, hogy a bizottsági ülések megelızték a mi ülésünket, hiszen a már felmerült problémákat itt már 
orvosolni is tudjuk. Az SZMSZ-t átolvastam, és egyértelmően látszik, hogy a Felsılajosi kolleganık is 
hová, melyik irodához, csoportba fognak tartozni. Gondolom ezen bármikor lehet módosítani, ha 
szükség lesz rá, hiszen itt is még három kolleganı szerepel, de mint tudjuk egyikük hamarosan 
nyugdíjba megy, és akkor ezt újra át kell beszélnünk.  
 
dr. Balogh László jegyzı: A megállapodásban úgy szerepel, hogy állandó jelleggel a kirendeltségen 
dolgozók száma 2 fı. Tehát nyitva hagytuk ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy nem lesz egyszerő kollégát 
találni erre a helyre, hiszen itt minden témában otthon kell lennie. Ez egy elég összetett kérdés.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata? Amennyiben nincs, akkor elıször az I. határozat-tervezetet szavaztatom, mely a 
megállapodás módosítását tartalmazza? Kérem, aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot hozta: 

 
17/2013. (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. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete között önkormányzati hivatali feladatok ellátására létrejött Közös Önkormányzati 
Hivatalról szóló megállapodást az elıterjesztés melléklete szerinti módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalva elfogadja. 

2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
módosított megállapodás aláírására. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2013. április 18. 
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Juhász Gyula polgármester: Most pedig az elıterjesztés II. határozat-tervezetét szavaztatom. Kérem 
aki az elhangzott módosításokkal együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot 
hozta: 
 

 
 

 
18/2013. (IV. 18.) ÖH. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elızetes véleményezése 
 

Határozat 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatalnak Szervezeti és Mőködési Szabályzatát elızetesen véleményezte, azzal egyetért, az alábbi 
módosításokkal:  

• 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:             7.30 - 16.00  
 KEDD:             7.30 - 16.00  
 SZERDA:   7.30 - 17.00  
 CSÜTÖRTÖK:  7.30 - 16.00   
 PÉNTEK:   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: 
 HÉTFİ:             7.30 - 16.00  
 KEDD:             7.30 - 17.00  
 SZERDA:   7.30 - 16.00  
 CSÜTÖRTÖK:  7.30 - 16.00   
 PÉNTEK:   7.30 - 12.30 
 
Ebédszünet: hétfıtıl csütörtökig 12.00 és 12.30 óra között. 
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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:             08.00 - 12.00 és 13.00 – 16.45 óráig, 

SZERDA:   - 
CSÜTÖRTÖK:  - 

 PÉNTEK:   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, polgármester 
Határid ı: 2013. április 18. 

 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Több napirendi pontunk nincs, így a mai  rendkívüli Képviselı-testületi 
ülést 14.00 órakor bezárom és nagyon köszönöm mindenkinek, hogy el tudott jönni az ülésre, hiszen 
ez a napirend nagyon fontos volt. 
 
 

kmf. 
 
/:Juhász Gyula sk./           /:dr. Balogh László sk./ 
   polgármester                      jegyzı  


