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A járási hivatalok kialakításáról beszámoló, közös önkormányzati
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37/2012. (X. 25.) ÖH.

Az önkormányzat 2013. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása
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Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetében végzett 2012. I.
félévi tevékenységérıl
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Jegyzıkönyv
Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-én 11.00 órakor
a Faluházban megtartott 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:
Basky András
Kutasiné Nagy Katalin
Muhariné Mayer Piroska
Rostásné Rapcsák Renáta
dr. Balogh László

Lajosmizse polgármestere
jegyzı
aljegyzı
Felsılajosi Kirendeltség vezetı
belsı ellenır

Jegyzıkönyvvezetı:

Terenyi Helga

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön megjelent. Külön
köszöntöm Basky András polgármester urat, jegyzı asszonyt, aljegyzı asszonyt. Megállapítom, hogy
a Képviselı-testület határozatképes, hiszen mind az öt képviselı jelen van. A meghívóban öt napirendi
pont szerepel, kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan más javaslata? Amennyiben nincs,
kérem, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Napirend

Elıterjesztı

1.

Elıterjesztés a járásokról, a járási hivatalok kialakításáról, valamint a Juhász Gyula
polgármester
polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok megalakításáról

2.

Az önkormányzat 2013. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása

3.

4.
5.

Juhász Gyula
polgármester
Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Juhász Gyula
Társulás, illetve annak munkaszervezetében végzett 2012. I. félévi polgármester
tevékenységérıl
Interpelláció
Juhász Gyula
polgármester
Egyebek
Juhász Gyula
polgármester

1. napirendi pont:
Elıterjesztés a járásokról, a járási hivatalok kialakításáról, valamint a polgármesteri hivatalok,
közös önkormányzati hivatalok megalakításáról
Juhász Gyula polgármester: Tudjuk jól, hogy a közigazgatásban átszervezés zajlik, ami minket is
érint a közös hivatal tekintetében. Felsılajos azt a szándékát nyilvánítja ki, hogy Lajosmizsével közös
hivatalt szeretne létrehozni. Nekünk ebben már nagy tapasztalatunk van, hiszen a közös munka több
évtizedes múltra tekint vissza, amely eddig is nagyon jól mőködött, ez biztosan ezután is így lesz.
Átadom a szót Basky András polgármester úrnak.
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Basky András Lajosmizse polgármestere: Csak néhány gondolatot szeretnék elmondani. Ez egy
rendkívül fontos döntés a két település történetében. Egy jól mőködı rendszer van Felsılajos és
Lajosmizse között, és ez a szándéknyilatkozat arról szól, hogy ez folytatódjon is. Én most azért jöttem,
hogy ezt a szándékot megerısítsem. Vannak még bizonytalan pontok, de bízom abban, hogy idıvel
minden kikristályosodik majd. Ez az elıterjesztés egy elismerése az elmúlt éveknek, a kollegáknak, a
vezetésnek. Egy korrekt együttmőködés volt köztünk mindig. Szívünk ügyének tekintjük Felsılajost, a
közös érdekeket figyelembe véve.
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen. Átadom jegyzı asszonynak a szót.
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Köszönöm szépen. A közigazgatás jelenlegi átszervezése tudjuk jól,
hogy milyen nagyságrendő, horderejő. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy részese voltam
már egy járási hivatal kiszervezésének. Lehetıséget kaptam a sorstól arra, hogy például annak idején a
szabálysértést én vehettem át a járási hivataltól. Én ezt szerencsének érzem, és azt is, hogy ennek is
részese lehetek, ami most zajlik. Lehet, hogy a döntést követıen kellene elmondanom, hogy ez az
eddig végzett munka elismerésének is szól, hogy Felsılajos Lajosmizséhez szeretne csatlakozni. Ezt
nagyon köszönjük a lajosmizsei kollégák nevében is. Mindent meg kell terveznünk alaposan, hogy a
lakosság semmit ne érezzen meg azokból a változásokból, amik a járási hivatal felállításával
kapcsolatosan felmerülnek. Ebben kérem mindenkinek a segítségét, a kitartását. Nagyon fontos lesz a
megállapodás, melyet a két polgármester köt a közös hivatal felállítása esetén. Ez mindkét település
részére jól hasznosítható lesz, ebben teljesen biztos vagyok. Köszönöm szépen.
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen jegyzı asszonynak és polgármester úrnak a
hozzászólást. Úgy gondolom, hogy mi viszonylag könnyebb helyzetben vagyunk, hiszen mi már
megtapasztaltuk, hogy milyen jól tud együttmőködni egy közös hivatal. Sokkal nehezebb helyzetben
vannak azok a települések, akiknek ez egy teljesen új dolog lesz. Számunkra ez nem volt kérdés, hogy
Lajosmizsével szeretnénk közös hivatalt felállítani. Polgármester úrnak külön köszönöm, hogy ha
bárhol szót kap, mindig megemlíti Felsılajost is, közösen Lajosmizsével. Ma délután fogja a
Lajosmizsei Képviselı-testület is tárgyalni az elıterjesztést, és ha mi ezt most elfogadjuk, akkor az azt
jelenti, hogy Felsılajos Község Lajosmizse Várossal fog közös hivatalt alakítani. Ezt a témát mi már
egy korábbi alkalommal átbeszéltük képviselı társaimmal, támogatásukról biztosítottak valamennyien.
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban?
Kun János alpolgármester: Azt gondolom, hogy a felsılajosi lakosoknak azzal okoznánk
meglepetést, ha nem Lajosmizséhez szeretnénk csatlakozni, hanem más településhez. Ez annyira
természeteses számunkra, hogy Felsılajos Lajosmizséhez tartozik. Véleményem szerint az itt élı
emberek nem sok mindent fognak észrevenni a változásokból.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata még
ezzel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, akkor felteszem a kérdést, hogy aki egyetért a határozat-tervezettel, mi szerint
Felsılajos Lajosmizsével közös önkormányzati hivatalt kíván alakítani, az kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi határozatot hozta:
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36/2012. (X. 25.) ÖH.
A járási hivatalok kialakításáról beszámoló,
közös önkormányzati hivatal létrehozása Lajosmizse várossal

Határozat
1)

2)

3)

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármester járásokról,
járási hivatalok kialakításáról valamint a polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati
hivatalok megalakításáról szóló elıterjesztését elfogadja.
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatályos rendelkezései
szerinti idıtartamon belül, közös önkormányzati hivatalt hoz létre Lajosmizse várossal.
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a polgármestert a
közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos tervezı, döntés-elıkészítı
feladatok irányításával, a végrehajtási feladatok koordinálásával, a hatáskörébe tartozó
döntések meghozatalával.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2012. október 25.

2. napirendi pont:
Az önkormányzat 2013. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása
Juhász Gyula polgármester: Minden évben megkapjuk a következı évi belsı ellenırzési tervet. Sok
olyan terület van, amely nem konkrétan Felsılajosról szól, de a különbözı társulások révén minket is
érint. Nagyon fontos a belsı ellenırzés, hiszen ha véletlenül valami szabálytalanság van, akkor az
inkább egy belsı ellenırzés során derüljön ki, és tudjuk korrigálni minél hamarabb. Van-e valakinek
kérdése, véleménye, javaslata még ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor felteszem a kérdést,
hogy aki elfogadja a 2013. évi belsı ellenırzési tervet, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi határozatot hozta:
37/2012. (X. 25.) ÖH.
Az önkormányzat 2013. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása

Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2013. évi
belsı ellenırzési tervét, amely jelen elıterjesztés 1. számú mellékletét képezi.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester.
Határidı: 2012. október 25.
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3. napirendi pont:
Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve
annak munkaszervezetében végzett 2012. I. félévi tevékenységérıl
Juhász Gyula polgármester: Ezt a polgármesteri beszámolót két részletben szoktuk a képviselıtestület elé hozni, elsı részét az elsı félévben, a második részét pedig ilyenkor. A Kecskemét és
Térsége Többcélú Tárulás 19 szervezettel kötött feladat-ellátási szerzıdést. A társulás megalakulása
óta folyamatosan bıvült a feladatellátás köre, gördülékenyen, magas színvonalon, a lakosság
megelégedésére látják el tevékenységüket a feladatellátó szervezetek. Például az Intézményfenntartói
Társulás révén komoly összeggel tudtuk gyarapítani a költségvetésünket. Van-e valakinek kérdése,
véleménye, javaslata még ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor felteszem a kérdést, hogy aki
elfogadja a polgármesteri beszámolót, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi határozatot hozta:

38/2012. (X. 25.) ÖH.
Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve
annak munkaszervezetében végzett 2012. I. félévi tevékenységérıl
HATÁROZAT
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a polgármester Kecskemét és
Térsége Többcélú Társulás és munkaszervezetében végzett 2012. I. félévi tevékenységérıl készített
szakmai beszámolóját.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. október 25.

4. napirendi pont:
Interpelláció
Juhász Gyula polgármester: Interpelláció esetleg? Nincs

5. napirendi pont:
Egyebek
Juhász Gyula polgármester: Egyebek napirendi ponton belül szeretne-e valaki hozzászólni? Nem.
Én viszont szeretnék annyit elmondani, hogy mivel sem tavaly, sem pedig idén nem költöttünk a
dőlıutak karbantartására, nagyon idıszerő lenne már. Annak a pénznek egy részét, amit erre a célra
félretettünk, lehet, hogy fel kellene használnunk.
Majoros István képviselı: Szerintem minél elıbb meg kellene csináltatni, még a nagy hideg beállta
elıtt. Most úgyis aktuális lenne, hiszen a hétvégére kiadós csapadékot mond, és ugye ezeket a
munkákat kiszáradt talajon nem lehetne elvégezni.
Juhász Gyula polgármester: Véleményem szerint 8-10 Km az a szakasz, amit mindenképpen meg
kellene csinálni. Ha úgy gondoljátok, akkor én beszélek a vállalkozóval. Pályázatot is beadtunk, de
sajnos nem nyertünk rajta, így meg kell oldanunk valahogy a problémát.
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Basky András Lajosmizse polgármestere: Az eszközöket megnyertük egy pályázaton, a traktort
sajnos nem, úgyhogy azt majd vennünk kell, akkor már majd könnyebben tudjuk a dőlıutakat is
karbantartani.
Kun János alpolgármester: Csak jelezni szeretném, hogy történt nálunk egy aszfaltfelmarás, ahol
keletkezett 50-60 m2 felmart aszfalt, amit szét lehetne teríteni az utakra. Ezt felajánlanám nagyon
szívesen a település dőlıútjaira.
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen. Azt már beszéltük, hogy ezt mindenképpen olyan
útra kell leteríteni, aminek van alapja, mert ezt homokra nem lehet tenni. Megkérdeztem a vállalkozót,
80 Ft + Áfa áron vállalja méterét az útnak. 10 km 1 millió forintba kerülne. Azt gondolom, hogy ha az
elvégzett munka minısége megfelelı, akkor ez egy teljesen elfogadható ár. Felveszem vele a
kapcsolatot, és megbeszélem vele a részleteket. Van-e még valakinek javaslata, kérdése, véleménye?
Mivel nincs, és több napirendi pontunk sincs, a mai ülésünket 11.45 órakor bezárom.

kmf.
/Juhász Gyula sk./
polgármester

/Kutasiné Nagy Katalin sk./
jegyzı
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