Felsılajos Község
Önkormányzata
II/33/27/2013.
Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2013. december 16.
Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:
Felsılajos Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2013. (...) önkormányzati rendelete az
egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2013.(...) önkormányzati rendelete
a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával
kapcsolatos egyes feltételekrıl
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2013.(...)önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 17/2013. (...) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
66/2013. (XII. 16.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
között önkormányzati hivatali feladatok ellátására létrejött
Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás
módosítása

67/2013. (XII. 16.) ÖH.

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratának módosítása

68/2013. (XII. 16.) ÖH.

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata

69/2013. (XII. 16.) ÖH.

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának módosítása

70/2013. (XII. 16.) ÖH.

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási
megállapodásának módosítása

71/2013. (XII. 16.) ÖH.

Az önkormányzat 2014. évi belsı ellenırzési tervének
jóváhagyása

72/2013.(XII. 16.) NORMATÍV határozata
Felsılajos Község Önkormányzata
Képviselı-testületének 2014. évi munkatervérıl
73/2013. (XII. 16.) ÖH

Beszámoló az adóztatásról

74/2013. (XII. 16.) ÖH

Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi
ellátására, valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbő
közösségi ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerzıdések
megkötése

Jegyzıkönyv

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 16-án 14.30
órakor a Faluházban megtartott soros 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
Kovács Gábor építésügyi ügyintézı

Jegyzıkönyvvezetı:

Terenyi Helga

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön megjelent.
Megállapítom, hogy az ülés 5 fıvel határozatképes, minden képviselı jelen van.
A meghívóban 13 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 pontot fogadta el:
Napirend
Elıterjesztı
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…)
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének ..…/2013. (……)
önkormányzati rendelete
a települési önkormányzat tulajdonában álló
közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételekrıl
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2013. (…)
önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás
szabályairól
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011.
(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapdokumentumaival kapcsolatos
döntések meghozatala
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosítása
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása

Juhász Gyula
polgármester
Juhász Gyula
polgármester
Juhász Gyula
polgármester

Juhász Gyula
polgármester

Juhász Gyula
polgármester
Juhász Gyula
polgármester
Juhász Gyula
polgármester
Az önkormányzat 2013. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása
dr. Balogh László
jegyzı
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı – testületének 2014. évi munkaterve Juhász Gyula
polgármester
A jegyzı beszámolója az adóztatásról
dr. Balogh László
jegyzı
Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátására, valamint a Juhász Gyula
szenvedélybetegek alacsonyküszöbő közösségi ellátására vonatkozó feladat- polgármester
ellátási szerzıdés megkötése
Egyebek
Juhász Gyula
polgármester
Interpelláció
Juhász Gyula
polgármester
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1. napirendi pont:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Juhász Gyula polgármester: Jelentıs változás lesz, hogy az ügyintézés határideje 30 napról 15 napra
csökken január 1-tıl. De a legfontosabb az, hogy ezek a pénzek olyan helyre kerüljenek, ahol valóban
nagy szükség van rá. sajnos egyre több az olyan ember, akinek szüksége van rá, így valószínőleg a
költségvetésünkben is majd egy nagyobb összeget kell elkülönítenünk erre a célra.
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Egy dologra szeretném felhívni a tisztelt Képviselı-testület
figyelmét. A 8. bekezdésben „Az igénylı és a vele közös háztartásban élı családtagjai számára

összesen megállapított önkormányzati segély összege – az (6) bekezdés a) és d) pontjában
foglalt kivétellel - az igénylést megelızı 1 évben nem haladhatja meg”. Ez körülbelül
14.000.- Ft éves szinten, ha rendszeres szociális ellátásban részesül, ha nem, akkor körülbelül
19.000.- Ft. Érdemes lenne ezt is átgondolni.
Juhász Gyula polgármester: Tudunk emelni ezen, mert én ezt nagyon kevésnek gondolom. Én a 130
%-on is emelnék. Most 28.500.- Ft az öregségi nyugdíj összege, ennek a 130 %-a 37.050.- Ft, én azt
gondolom ez nagyon kevés. Egyetértünk abban, hogy emeljünk az összegeken? Hiszen nálunk nem
jellemzı, hogy segélyért állnának sorba az emberek, aki idejön, annak valóban nagy szüksége van a
segítségre.
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Még annyit szeretnék elmondani, hogy az éves keret alól kivételt
képez a 6. bekezdés a) és d) pontja, azaz az elemi kárra 50.000.- Ft adható, temetésre a helybe
szokásos legolcsóbb temetés 10 %-a. Ezt is mérlegelni kell, hogy ez elég-e.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Én javasolnám, hogy a 130 %-ot 200 %-ban
határozzuk meg, az 5. oldalon a 8.a) pontban 50 %-ról 100 %-ra emeljük, és a 8.b) pontban 70 %-ról
150 %-ra emeljük az összeget. Kérdezem, hogy ez elfogadható így? Amennyiben egyetértünk ezzel,
kérem kézfelemeléssel jelezzük. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattalellenszavazat, tartózkodás nem volt- elfogadta a javaslatomat. Akkor most kérem, a rendeletmódosításról szavazzunk, az elıbb említett számokkal együtt. Van-e valakinek kérdése, véleménye,
javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a rendelet – módosítást, az
elhangzott módosítással, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen
szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi rendeletet alkotta:
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Felsılajos Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2013. (...) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés
bb) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:
1. §
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes szociális ellátásokról
szóló 4/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (4) bekezdés
a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmek esetében]
„a) az önkormányzati segély iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti nyomtatványon,”.
2. §
(1) A Rendelet 4. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„4. §
(1) Az Önkormányzat az Szt. 45. § (1) bekezdésében meghatározott személy részére az Szt.
45. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben, figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra,
eseti jelleggel önkormányzati segélyt biztosít.
(2) Az önkormányzati segély a Rendelet 2. mellékletének benyújtásával igényelhetı.
(3) Önkormányzati segély igényelhetı különösen:
a) a családot ért elemi kár esetén,
b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, amennyiben a kérelmezı a kérelem
benyújtásának idıpontjában nem részesül közgyógyellátásban,
c) főtési szezonban két alkalommal a főtési költségek csökkentése céljából,
amennyiben a kérelmezı rendszeres szociális ellátásban nem részesül,
d) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása érdekében,
e) a gyermek iskoláztatásával vagy óvodai nevelésével kapcsolatos egyszeri
kiadásokra, amennyiben a kérelem benyújtásának az idıpontjában a gyermek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult,
f) ha a kérelmezı hajléktalan,
g) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.
(4) Az önkormányzati segély megállapításához
a) elemi kár esetén bármely hivatalos szerv igazolását,
b) eseti gyógyszerkiadás esetén a gyógyszerköltség háziorvos vagy a gyógyszertár
által kiállított igazolását,
c) a főtés költségei esetében
4

ca) gázfőtés esetén a főtési szolgáltató igazolását, vagy a közüzemi számla
eredeti példányát,
cb) egyéb főtés mód esetén a tüzelıanyag kifizetését igazoló eredeti számlát,
d) a gyermek nevelésbe vételét vagy annak megszőnését jogerıs gyámhivatali
határozatát,
e) a hajléktalanság tényét a hajléktalan személyeket ellátó intézmény eredeti
igazolását,
f) a gyermek iskoláztatásával vagy óvodai nevelésével kapcsolatos egyszeri kiadások
igénylése esetén a gyermek iskolalátogatási igazolását, illetve az óvodai nevelést
igazoló, óvoda által kiadott igazolást,
g) a temetés költségeirıl az eltemettetı nevére kiállított számla eredeti példányát és a
halotti anyakönyvi kivonatot
kell benyújtani.
(5) Nem állapítható meg önkormányzati segély
a) ha a kérelmezı családjában az egy fıre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, vagy
b) hitelt érdemlıen megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemnyilatkozat,
valamint az ahhoz csatolt igazolások adatai nem valósak, vagy
c) a kérelmezı és a vele közös háztartásban élı családtagjai számára az ugyanazon
rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 30 napon belül
ismételten benyújtott kérelemre,
d) a (3) bekezdés a) és g) pontja esetében, ha a kérelmet az annak alapjául szolgáló
eseményt követı 60 napon túl nyújtották be.
(6) Az önkormányzati segély egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint 1.000 Ft és
legfeljebb a (3) bekezdés
a) a) pontja esetében 50.000,- Ft,
b) b), d) és e) pontja esetében 3.000,- Ft,
c) c) pontja esetében 5.000,- Ft,
d) g) pontja esetében a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének a
10%-a.
(7) A (3) bekezdésben fel nem sorolt esetben az önkormányzati segély összegét a kérelem
indoklásában foglaltak figyelembevételével kell megállapítani, azzal, hogy legfeljebb 10.000,Ft adható.
(8) Az igénylı és a vele közös háztartásban élı családtagjai számára összesen megállapított
önkormányzati segély összege – az (6) bekezdés a) és d) pontjában foglalt kivétellel - az
igénylést megelızı 1 évben nem haladhatja meg:
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 100%-át, amennyiben a
kérelmezı vagy a vele közös háztartásban élı közeli hozzátartozója rendszeres
szociális ellátásban részesül,
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, amennyiben a
kérelmezı vagy a vele közös háztartásban élı közeli hozzátartozója rendszeres
szociális ellátásban nem részesül.
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(9) Az Önkormányzat az önkormányzati segély felhasználásának ellenırzése keretében a
felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a
jogosultat.”
3. §
(1) A Rendelet 4. § után a következı 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. §
(1) Az Önkormányzat az e rendeletben szabályozott önkormányzati segélyt méltányosságból
abban az esetben is megállapíthatja,
a) ha az igénylı és a vele közös háztartásban élı családtagjai számára megállapított
önkormányzati segély összege az igénylést megelızı 1 évben meghaladta a 4. § (8)
bekezdésben meghatározott összeghatárt, és a 4. § (3) bekezdés a) vagy g) pontjában
meghatározott eset lépett fel, vagy
b) ha az egy fıre jutó havi jövedelem a kérelmezı családjában vagy az egyedül élı;
egyedülálló kérelmezı esetén a 4. § (5) bekezdésében elıírt jövedelmi feltételektıl eltér,
feltéve, ha a kérelmezı a kérelem benyújtásával egyidejőleg hitelt érdemlıen igazolja, hogy a
kérelem benyújtását közvetlenül megelızıen az alábbi körülmények valamelyike fennáll:
a) ba) kérelmezıvel együtt élı közeli hozzátartozó 12 hónapon belül bekövetkezett halála,
illetve 6 hónap belül történt házasság felbontása miatt a kérelmezı családjában az egy fıre
jutó jövedelem legalább 50%-kal csökkent,
b) bb) kérelmezı tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, gondoz,
c) bc) 12 hónapon belül a kérelmezı vagy házastársa, élettársa, bejegyzett élettársa
álláskeresıvé vált és nem részesül foglalkoztatást helyettesítı támogatásban vagy
rendszeres szociális segélyben,
d) bd) kérelmezıt és családját elemi kár, katasztrófa sújtotta, illetve betegségbıl adódó
rendkívüli gyógyszerkiadás lépett fel, és az eset összes körülményét mérlegelve az ellátás
hiánya a kérelmezı vagy családja létfenntartását veszélyeztetné.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott körülmények fennállása
a) a ba) pont esetében a halotti anyakönyvi kivonat, illetve a házasság felbontását
megállapító bírósági végzés és a jövedelemigazolások;
b) a bb) pont esetében a magasabb összegő családi pótlékban vagy a fogyatékossági
támogatásban vagy a gondozott személy után nyújtott ápolási díjban való részesülésrıl
szóló igazolás;
c) a bc) pont esetében az álláskeresési járadék folyósításáról szóló határozat és az
álláskeresıként történı nyilvántartásban állásról szóló Munkaügyi Központ által kiállított
hatósági bizonyítvány;
d) a bd) pont esetében az elemi kár felmérésérıl szóló biztosítási jegyzıkönyv vagy a
kárfelmérést végzı szerv hivatalos igazolásának illetve a gyógyszerköltség háziorvos vagy
a gyógyszertár által kiállított igazolásának
benyújtásával igazolható.
(3) A méltányosság a kérelmezı és családja esetében az adott naptári évben legfeljebb két
alkalommal gyakorolható.”
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4. §
(1) A Rendelet 2. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
5. §
(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „átmeneti segély” szövegrész helyébe az
„önkormányzati segély” szöveg lép.
(2) A Rendelet 6. § (1) bekezdésében a Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartói Társulása” szövegrész helyébe a
„Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató
Társulás” szöveg lép.
(3) A Rendelet 9. § (3) bekezdésében az „átmeneti segélyt és a temetési segélyt” szövegrész
helyébe az „önkormányzati segélyt” szöveg lép.
6. §
(1) Hatályát veszti a Rendelet:
1. 1. § (4) bekezdés b) pontja
2. 2 § (1) bekezdés c) pontja,
3. 5. §-a,
4. 3. melléklete.
7. §
(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követı napon
hatályát veszti.

Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyzı

A kihirdetés napja: 2013……………...

dr. Balogh László
jegyzı
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1. melléklet a 14/2013. (...) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
Kérelem – önkormányzati segély megállapításához
1. A kérelmezı adatai:
1.1 az igénylı neve : ……………………….…………………………………………….……
1.2 születéskori név: ……………………….…………………………………..………………
1.3 anyja neve: …………….……………………………………...……………………………
1.4 születési helye, ideje: ………………………………………………………………………
1.5 Lakóhelyének címe: ……………………..…………………………………………………
1.6 Telefonszáma: ………………….………..…………………………………………………
1.7 e-mail címe: …………………….………….………………………………………………
1.8 . rendszeres havi jövedelmének forrása: ….…………………………………..……………
1.9 rendszeres havi jövedelmének összege: ……………………………………………………
2. A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai:
A

B

C

D

E

Név

Születési ideje

rokonsági foka

foglalkozása

jövedelme*

1
2
3
4
*: az igazolására szolgáló irat alapján
3. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó.
4. A kérelem rövid indokolása:
……………………………..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……
Az önkormányzati segély megállapítását (megfelelı betőjel bekarikázandó. Egyidejőleg csak egy forma
jelölhetı meg. )

a) a családot ért elemi kár mérséklésére,
b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére,
c) a főtési költségek csökkentése céljából,
d) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása érdekében,
e) a gyermek iskoláztatásával vagy óvodai nevelésével kapcsolatos egyszeri kiadásokra,
f) hajléktalanság fennállása miatt,
g) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra
h) egyéb:………………………………………………………………………………………………….
kérem.
Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.
Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának
napjáról, az ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak elérhetıségérıl értesítést
kérek – nem kérek
Kijelentem, hogy a kért támogatás megállapítása esetén a fellebbezési jogomról lemondok.
Felsılajos, ………………..év………………….hó…………….nap.
………………………………………………
Az igénylı aláírása
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2. napirendi pont:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének ..…/2013. (……) önkormányzati
rendelete a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú
használatával kapcsolatos egyes feltételekrıl
Juhász Gyula polgármester: A mozgóképrıl szóló 2004. évi II. törvény módosítása szabályozza a
települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatát. Ez arról szól,
hogy az önkormányzat tulajdonában lévı közterületeket igénybe lehet venni filmforgatásra. A
kormányhivatalnál kell bejelenteni az igényt, és pár napos határidı van általában, ezért kellene ezt a
feladatot átruházni a polgármesterre, hogy ne kelljen ezért mindig összejönni a Képviselı-testületnek.
dr. Balogh László jegyzı: A városoknál meg vannak határozva a maximum díjak, de a községekben a
Képviselı-testületnek kell meghatározni. Van egy kivétel, a közérdekő filmforgatásnál ingyenesen kell
rendelkezésre bocsátani a közterületeinket. Lajosmizse már tárgyalta ezt az anyagot, és ott 20
Ft/nap/m2-ben lett megállapítva a díj.
Juhász Gyula polgármester: Én azt gondolom, hogy ezt mi is el tudjuk fogadni. Van-e valakinek
kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a rendelet-tervezetet, a 20
Ft/nap/m2 díjjal együtt, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen
szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi rendeletet alkotta:
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2013.(...) önkormányzati rendelete
a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával
kapcsolatos egyes feltételekrıl
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a mozgóképrıl szóló 2004. évi II. törvény
37.§ (4) és (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképrıl szóló 2004. évi II. törvény
34.§ (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. §
(1)
A közterület filmforgatási célú használatáért fizetendı díj legmagasabb mértékét a rendelet 1.
melléklete tartalmazza.
(2)
A forgatást akadályozó, de a kérelmezınek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti
események esetére az Önkormányzat 30 napon belül köteles újra biztosítani a közterület-használatot
(3)
Díjfizetési kötelezettség alól mentes a legfeljebb 1 nap idıtartamú, közérdekő célokat szolgáló
(különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztı témájú, vagy filmmővészeti állami
felsıoktatási képzés keretében készülı) filmalkotások forgatása.”
Záró rendelkezések
2. §
(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyzı

A kihirdetés napja: 2013. ……………….

dr. Balogh László
jegyzı
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1. melléklet a 15/2013. (...) önkormányzati rendelethez
A közterület filmforgatási célú használatáért fizetendı díj legmagasabb mértéke:
1. filmforgatás: 20.- Ft/nap/m2.
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3. napirendi pont:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2013. (…) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
Juhász Gyula polgármester: Az elıterjesztésbıl kiderül, hogy ezt a rendeletet kötelezı
megalkotnunk, minden szabályozva van benne. A rendelet 2014. január 1-én fog hatályba lépni.
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a rendelettervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattalellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi rendeletet alkotta:
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
16/2013.(…)önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3.
pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1)
A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Felsılajos Község közigazgatási területén a
közterületek elnevezését, az ingatlanok számozását, továbbá az utcanév- és házszámtábla
elhelyezésének a rendjét a település mőködéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek javítása
érdekében.
(2)
A község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a
korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló törvényben meghatározott terület.
2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló
kormányrendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) szerinti közterületnév.
3. Házszám: olyan számmal, szám vagy szám/bető formátumban meghatározott azonosító jel, amely
az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli
beazonosítását szolgálja.
2. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok
3.§
(1)
Minden belterületi közterületet el kell nevezni; minden magánutat és külterületi közterületet el
lehet nevezni.
(2)
Az újonnan kialakított közterület nevét a létrejöttét követı fél éven belül kell megállapítani.
(3)
Meglévı, elnevezett közterület természetes folytatásában lévı közterület külön elnevezési
eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét kapja.
4. §
(1)
A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni a település jellegére, történelmére,
hagyományaira, földrajzi adottságaira. Az elnevezés lehetıleg utaljon a közterületnek a településen
belüli elhelyezkedésére, helytörténeti vonatkozásaira.
(2)
A közigazgatási területen több azonos elnevezéső közterület csak akkor lehet, ha a közterület
jellege különbözı. Az azonos nevő közterületek legyenek egymással közvetlen kapcsolatban.
(3)
Közterületet – figyelemmel a Korm.rendelet szabályaira – személyrıl, tárgyról, állatról,
növényrıl, történelmi eseményrıl, földrajzi névrıl, elhelyezkedésrıl vagy fogalomról lehet elnevezni.
5. §
(1)
A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthetı, a
magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelı legyen.
(2)
A személyrıl történı elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek
állítson emléket, aki
a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett és
b) élete, munkássága, valamely módon a településhez vagy a térséghez kötıdik, hozzájárult a
település vagy térség fejlıdéséhez, vagy példa értékő lehet a település lakói számára.
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6. §
A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
a) a polgármester,
b) a helyi önkormányzat képviselıje,
c) a közterületen bejelentett lakcímmel rendelkezı állampolgárok legalább 10 %-a,
d) a közterületen ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkezı jogi személy.
(2)
A közterület nevét megváltoztatni az alábbi esetekben lehet:
a) ha az azonos hangzású közterületnevek zavart keltıek és a névazonosság másként nem
kezelhetı,
b) ha a névhasználatban kimutatható változás következett be,
c) ha a névhasználat a közérdek szempontjából nem megfelelı.

(1)

7. §
(1)
A közterület elnevezésére vonatkozó elıterjesztést és az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott
észrevételeket a Képviselı-testület elé kell terjeszteni.
(2)
A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést közzé kell tenni a honlapon, a döntéssel az
adatok átvezetése érdekében meg kell keresni az ingatlan-nyilvántartást; tájékoztatás céljából meg kell
küldeni a rendırkapitányságnak, a postahivatalnak, a tőzoltóságnak, a mentıknek és a közmő
szolgáltatóknak.
3. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok
8. §
(1)
A névvel ellátott közterület mentén lévı építési telkeket kérelemre házszámmal kell ellátni.
(2)
A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a késıbbi
beépítéskor a közbensı házszámot kapják.
(3)
Egy közterületre nyíló több ingatlan azonos számmal nem jelölhetı.
(4)
Telekosztás, hiányzó vagy kettızött házszámok esetén a házszámot szám/betőjel formátumban
az ABC nagybetőivel kell megkülönböztetni a kettıs, hármas és ékezetes betők alkalmazása nélkül.
(5)
Kialakult házszámozásnál telekegyesítést követıen az épületek megtartják eredeti
házszámukat.
(6)
Az (5) bekezdés szerinti esetet követı bontás(ok) és új épület építése, meglévı épületek
összeépítése esetén a számokat kötıjellel össze kell vonni.
(7)
Amennyiben egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, a házszámot arról a közterületrıl
kell megállapítani, amely
a)
a rövidebbik telekoldallal határos, vagy
b)
felıl az ingatlan megközelíthetı, vagy
c)
az ingatlan bejárata esik.
9. §
(1)
A házszámozás belterületen a közterületnek
a) a település központjához közelebb esı végében,
b) nagyobb forgalmú közterülettıl
kezdıdik.
(2)
Az út, utca, köz (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása 1-tıl kezdıdıen, növekvı
arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca bal oldalán lévı
ingatlanok páros, a jobb oldalon lévı ingatlanok páratlan számozást kapnak.
(3)
Terek esetén a házszámozás 1-tıl kezdıdıen folyamatos, az óramutató járásával megegyezı
irányú.
(4)
A földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthetı utcák házszámozása arab számozással 1tıl kezdıdıen folyamatos.
(5)
A tanyák számozása a kialakult rendet figyelembe véve folyamatos, emelkedı.
(6)
A helyi építési szabályzat szerint beépítésre nem szánt területen fekvı ingatlannak akkor
adható házszám, ha ott legalább alapozási munkával megkezdett építkezés van.
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10. §
(1)
A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakkal kell
közölni.
4. Névtáblák és házszámtáblák elhelyezése
11. §
(1)
A közterület nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.
(2)
A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön
tartószerkezeten kell elhelyezni.
(3)
A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla
kihelyezését tőrni köteles. A kihelyezés idıpontjáról elızetesen írásban értesíteni kell az érintett
ingatlan tulajdonosát vagy használóját.
(4)
A névtáblák kihelyezésérıl, karbantartásáról, szükség esetén cseréjérıl az önkormányzat
gondoskodik.
(5)
A közterület elnevezésének megváltoztatása esetén a régi elnevezést feltüntetı névtáblákat, a
változásról szóló döntést követı egy évig, piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni.
Az új elnevezést feltüntetı névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.
12. §
(1)
A házszámot jelezı táblát (továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére vagy
a házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelıjének, ennek hiányában
tulajdonosának elhelyezni.
(2)
A házszámtábla beszerzésérıl, kihelyezésérıl, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint
cseréjérıl, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.
5. Záró rendelkezések

(1)

13. §
Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
14. §

(1)
(2)

Azon ingatlan tulajdonosa, ahol az ingatlan házszámozása hiányzik, e rendeletben foglalt
kötelezettségének a rendelet hatályba lépését követı fél éven belül köteles eleget tenni.
A 9. § (1) – (3) bekezdés rendelkezései a rendelet hatályba lépésekor már meglévı
közterületek számozását nem érintik.

Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. ………...
dr. Balogh László
jegyzı
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4. napirendi pont:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Juhász Gyula polgármester: Megkaptuk a kiosztós anyagot is az elıterjesztéshez. A mellékletbıl
kitőnik, hogy a hatásköröket át lehet ruházni a polgármester hatáskörébe. Eddig is a rendkívüli ülések
idıszakát éltük, így mindenképpen célszerő ezt megtenni. Két dolog miatt vált szükségessé a rendelet
módosítása, az egyik a mozgóképrıl szóló 2004. évi II. törvény módosítása szabályozza a települési
önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatát. Errıl tárgyaltunk ma már.
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: A rendeletmódosítás másik indoka, hogy a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény 2014. január 1-jétıl hatályos módosítása az
átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával
létrehozza az önkormányzati segély megnevezéső szociális ellátási formát. Erre tekintettel szükséges
az SZMSZ 2. mellékletének - mely a polgármesterre történı hatáskör átruházásról szól – pontosítása
azáltal, hogy az „átmeneti segély” szövegrész helyébe az „önkormányzati segély” szöveg lép és
hatályon kívül helyezi az Képviselı-testület a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a temetési
segélyrıl szóló hatáskör átruházást. Továbbá a méltányossági közgyógy ellátás is visszakerül a
Képviselı-testület hatáskörébe január 1-tıl, így ezt is át kellene ruházni a polgármesterre az
ügyintézés gyorsítása érdekében.
Makainé Antal Anikó ÜB elnök, képviselı: Szeretném elmondani, hogy az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta az anyagot, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a rendelet-tervezetet, a kiosztós anyaggal
együtt, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattalellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi rendeletet alkotta:
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 17/2013. (...) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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 2. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.
2. §
(1) Hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3) és 6)
pontja.
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát
veszti.

Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyzı

A kihirdetés napja: 2013. …………………
dr. Balogh László
jegyzı
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1. melléklet a 17/2013. (...) önkormányzati rendelethez

1.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1) pontja helyébe a
következı rendelkezés lép:
„1) Dönt az önkormányzati segély megállapításáról.”

2.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következı 17. és 18.
ponttal egészül ki:
[ A Képviselı-testület által a polgármester hatáskörébe utalt ügyek]

„ 17. Engedélyezi a közterület használatot, az önkormányzat tulajdonában álló közterület
filmforgatási célú használatára irányuló kérelmek esetén gyakorolja a jogszabályok alapján
a Képviselı-testületet megilletı hatásköröket, kiadja a filmforgatási célú közterülethasználathoz kapcsolódó egyéb tulajdonosi hozzájárulásokat (pl. közútkezelıi
hozzájárulás).
18. Dönt a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságról.”
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5. napirendi pont:
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapdokumentumaival kapcsolatos döntések
meghozatala
Juhász Gyula polgármester: Megkérem Piroskát mondja el nekünk, miért kell módosítani a
megállapodást.
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Ez a napirend Lajosmizsét is érinti, de Felsılajosnak is el kell
fogadni. Lajosmizse úgy döntött, hogy közterület felügyelıt szeretne alkalmazni január 1-tıl, így az
alapító okiratot módosítani kell. Így a jegyzıi iroda össz létszáma 18 fı lesz, a hivatali létszám pedig
39 fıre emelkedik. Lajosmizse ezt már megtárgyalta, elfogadta.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy ezzel egyet kell értenünk, és
bízunk abban, hogy ez eredményes lesz majd.
Kun János alpolgármester: Én azt olvasom az elıterjesztésben, hogy Lajosmizse és Felsılajos
közigazgatási területére terjed ki a hatásköre, akkor ezek szerint itt is fog tevékenykedni? És milyen
hatásköre lesz?
dr. Balogh László jegyzı: A KRESZ betartatása, köztisztaság, és szeretnénk rendészeti feladatokat is
rábízni majd. Sajnos jelenleg nincs olyan pályázat, amely megfelelne. Az illetékességi terület pedig az
alapító okiratra vonatkozik.
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: A polgármester úrnak kell majd szerzıdést kötnie a
rendırséggel, ezért lehet, hogy célszerő lenne elıtte leülni velük egyeztetni.
Juhász Gyula polgármester: Azt gondolom, hogy Lajosmizsén komolyabb problémák vannak, mint
Felsılajoson, így ott nagyobb szükség van közterület felügyelıre.
dr. Balogh László jegyzı: Én azt gondolom, hogy a rendırség jó néven veszi majd ezt, de egy
közterület felügyelı nem biztos, hogy elég lesz, de például egy közterület használatnál az illetékes
kolléga menne vele, és néha hátha egy-egy rendır is tudna társulni hozzá. Bizonyos kényszerítı
eszközei is lehetnek.
Majoros István képviselı: Én is azt gondolom, hogy egy ember nem lesz elég, de több mint a semmi.
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata?
Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a megállapodásról szóló határozat-tervezetet, kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
66/2013. (XII. 16.) 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 Képviselıtestülete között önkormányzati hivatali feladatok ellátására létrejött Közös Önkormányzati
Hivatalról szóló megállapodást az elıterjesztés 2. melléklete szerint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalva elfogadja.
2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
módosított egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2013. december 16.
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Juhász Gyula polgármester: Az elıterjesztésben található az alapító okirat módosítása is, most
kérem errıl szavazzunk. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a az alapító okirat módosítását, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi határozatot hozta:

67/2013. (XII. 16.) ÖH.
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete által a 61/2013. (IV.30.) határozattal és Felsılajos
Község Önkormányzatának Képviselı-testülete által 23/2013.(IV.26.) határozattal elfogadott
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.
Az alapító okirat 4.) b.) pontja a
„842421 Közterület rendjének fenntartása „ szakfeladattal egészül ki.
2.
Az alapító okirat 12.) Záradék pontja az alábbi záradékban foglaltakra módosul.
Záradék:
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2014. január 1. napján lép
hatályba. A hatályba lépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Lajosmizsei Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okiratáról szóló Lajosmizse Város Önkormányzatának 61/2013.(IV.30.)
határozata, és
Felsılajos Község Önkormányzatának 23/2013. (IV.26.) határozata.
Az alapító okiratot
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete ………… számú határozattal,
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete………… számú határozattal,
hagyta jóvá.
Lajosmizse, 2013…………….
P.H.
Basky András

Juhász Gyula

Lajosmizse Város polgármestere

Felsılajos Község polgármestere
dr. Balogh László
jegyzı

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2013. december 16.
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Juhász Gyula polgármester: Most pedig az alapító okiratot egységes szerkezetben kell elfogadnunk,
kérem errıl szavazzunk. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja az egységes szerkezető alapító okiratot, kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:

68/2013. (XII. 16.) ÖH.
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okirata
Határozat
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító okirata
(egységes szerkezetbe foglalt)
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testülete és Felsılajos Község Önkormányzat Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelıen az alábbi
alapító okiratot adják ki:
1.) A költségvetési szerv
Neve:
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye:
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Telephelyének neve: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Felsılajosi Kirendeltsége
Telephelyének címe: 6055 Felsılajos, Iskola u.12.
2.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:Mötv.)
84.§(1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok mőködésével, valamint a
polgármester és a jegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elıkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közremőködik az önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történı együttmőködésének összehangolásában.
3.) Alaptevékenysége:
A közös hivatal ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott
feladatokat Lajosmizse és Felsılajos települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait
részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal mőködtetésére és
fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.
Felsılajos településen a közös hivatalnak állandó kirendeltsége mőködik a Közös Önkormányzati
Hivatalról szóló megállapodás III.6. pontjában foglalt tevékenységek végzésére.
4.)
a.) Államháztartási szakágazati besorolása:
841105
Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
b.) Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114
Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
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841116

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841117
Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841126
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841127
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841133
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
841907
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
842421
Közterület rendjének fenntartása
889943
Munkáltató által nyújtott lakástámogatások
890441 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
890442
Foglakoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú
közfoglalkoztatása
890443
Egyéb közfoglalkoztatás

5.) Vállalkozási tevékenysége:
A költségvetési szerv - eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott
mértékben vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az
alaptevékenységét és az ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az
ideiglenesen szabad helyiségek hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki,
azzal a megkötéssel, hogy azokat csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan végezheti.
Vállalkozási tevékenységének felsı határa a módosított kiadási elıirányzatok arányában: 33%.
6.) Illetékessége, mőködési köre:
a) Illetékessége: Lajosmizse város és Felsılajos község közigazgatási területére terjed ki.
b) Mőködési kör: Mőködési körérıl a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás III.6. pontja rendelkezik.
7.) Alapító szervek neve, székhelye:
a) Lajosmizse Város Önkormányzata (6050-Lajosmizse, Városház tér 1.)
b) Felsılajos Község Önkormányzata (6055-Felsılajos, Iskola u. 12.)
8.) Irányító szerv neve, székhelye:
Neve: Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
9.) Gazdálkodás szerinti besorolása: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv.

10.) Vezetıjének megbízási rendje:
A jegyzı kinevezése az Mötv. 82-83.§-ai, valamint a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelıen történik figyelemmel a Közös Önkormányzati
Hivatalról szóló megállapodás III.8. pontjában meghatározottakra.

11.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselı, melyekre a közszolgálati tisztviselıkrıl
szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl
szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.
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Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

12.) Záradék
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2014. január 1. napján lép hatályba. A
hatályba lépéssel egyidejőleg hatályát veszti a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratáról szóló Lajosmizse Város Önkormányzatának 61/2013.(IV.30.) határozata, és
Felsılajos Község Önkormányzatának 23/2013. (IV.26.) határozata.
Az alapító okiratot
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete ………… számú határozattal,
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete………… számú határozattal, hagyta jóvá.

Lajosmizse, 2013…..
P.H.

Basky András

Juhász Gyula

Lajosmizse Város polgármestere

Felsılajos Község polgármestere
dr. Balogh László
jegyzı

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2013. december 16.

6. napirendi pont:
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása
Juhász Gyula polgármester: Ez is szorosan kapcsolódik az elızı napirendi ponthoz, ezt is a
közterület felügyelı felállítása miatt kell módosítani. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:
69/2013. (XII. 16.) ÖH.
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának módosítása
Határozat
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Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának – elıterjesztés melléklete szerinti - módosítását
elızetesen véleményezte, azzal egyetért.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2013. december 16.

7. napirendi pont:
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása
Juhász Gyula polgármester: A módosítások a megállapodás következı részeit érintik: a IV. fejezet
5. a) pontjában az ülések száma az évente legalább négy alkalommal helyett 6 alkalomra módosulnak,
a másik pedig a X. fejezet 2. pontjában, a társulás mőködése során felmerülı vitás kérdésekben a
Kecskeméti Törvényszék helyett, a Kecskeméti Munkaügyi és Közigazgatási Bíróság illetékes eljárni .
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki
elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5
igen szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

70/2013. (XII. 16.) ÖH.
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
társulási megállapodásának módosítása
Határozat

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - az elıterjesztés mellékletét
képezı - Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítását
elfogadja.
2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott módosításnak megfelelıen
az egységes szerkezető társulási megállapodás elkészítésére és aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2013. december 16.

8. napirendi pont:
Az önkormányzat 2013. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása
Juhász Gyula polgármester: Kérem jegyzı urat, mondja el az elıterjesztés lényegét.
dr. Balogh László jegyzı: Minden évben egy tervet szoktunk készíteni, a következı évi
ellenırzésekrıl. A következı évre 7 ellenırzést javasolok, szükség esetén soron kívüli ellenırzésre is
van lehetıség. A feladatot jelenleg megbízási szerzıdéssel dr. Csikai Zsolt látja el. Az 5-6 pont azért
fontos, mert régen volt már ÁSZ ellenırzésünk, így várható a közeljövıben, így mindenképpen ezt
meg kell csinálni.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Egy belsı ellenırzés nagyon fontos, hiszen inkább
mi vegyük észre a hibákat, mint más. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel
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jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:

71/2013. (XII. 16.) ÖH.
Az önkormányzat 2014. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2014. évi
belsı ellenırzési tervét, amely jelen elıterjesztés 1. mellékletét képezi.
Felelıs: Képviselı-testület, jegyzı.
Határidı: 2013. december 16.

9. napirendi pont:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı – testületének 2014. évi munkaterve
Juhász Gyula polgármester: Minden évben szoktunk elfogadni egy munkatervet. Évente 6
alkalommal kell minimum üléseznünk, ezt mi bıven meghaladjuk. Szokásos módon a nyári idıszakra
nem ütemezünk üléseket, de ha rendkívüli esemény van, akkor úgyis összejövünk. Van-e valakinek
kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a
határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen
szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:
72/2013.(XII. 16.) NORMATÍV határozata
Felsılajos Község Önkormányzata
Képviselı-testületének 2014. évi munkatervérıl
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbiakban fogadja el a Képviselıtestület 2014. évi munkatervét:
Felsılajos Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
2014. évi munkaterve
A Képviselı-testületi ülések helye: Felsılajos Község Faluháza
A képviselı-testületi ülés idıpontja és napirendi pontjai:
2014. január
1. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Juhász Gyula polgármester
dr. Balogh László jegyzı
Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens
---

2. Interpellációk
2014. február
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1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2014. (….) önkormányzati
rendelete a 2014. évi költségvetésrıl
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Juhász Gyula polgármester
dr. Balogh László jegyzı
Dömötör Klára Edit irodavezetı
---

2. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2014. ( …) önkormányzati
rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:
3.

Juhász Gyula polgármester
dr. Balogh László jegyzı
Dömötör Klára Edit irodavezetı
---

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a személyes gondoskodást nyújtó
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
…./2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezettel kapcsolatos elızetes egyetértés
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Juhász Gyula polgármester
dr. Balogh László jegyzı
Bai Tímea csoportvezetı
---

4. Jelentés a 2013. január 1-tıl 2013. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által
meghozott és 2013. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:

dr. Balogh László jegyzı
dr. Balogh László jegyzı
Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens

Elızetes bizottsági tárgyalás

---

5. Interpelláció
2014. március
1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse és Felsılajos települések
helyi hulladékgazdálkodási tervérıl szóló 19/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének
felülvizsgálata
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:

Juhász Gyula polgármester
dr. Balogh László jegyzı
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi
ügyintézı
---

Elızetes bizottsági tárgyalás:
2. Interpelláció
2014. április

1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2014. (…) önkormányzati
rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet
végrehajtásáról. Felsılajos Önkormányzatának 2013. évi zárszámadása
Elıterjesztı:
Juhász Gyula polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Dömötör Klára Edit irodavezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
---
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2. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2014. (…) önkormányzati
rendelete a 2014. évi költségvetésrıl szóló …/2014. (….) önkormányzati rendelet
módosításáról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Juhász Gyula polgármester
dr. Balogh László jegyzı
Dömötör Klára Edit irodavezetı
---

3. 2013. évi belsı ellenırzési jelentés
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

dr. Balogh László jegyzı
dr. Balogh László jegyzı
dr. Csikai Zsolt belsı ellenır
---

4. Interpelláció
2014. május
1. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése
Elıterjesztı:
Juhász Gyula polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens
Elızetes bizottsági tárgyalás:

---

2. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2013. évben végzett munkáról
Elıterjesztı:
dr. Balogh László jegyzı
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Beszámoló elkészítéséért felelıs:
Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens
Elıkészítésében résztvevı:
Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai
Elızetes bizottsági tárgyalás:
--3. Interpelláció
2014. június - július

szünet

2014. augusztus
1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …./2014. (…) önkormányzati
rendelete a 2014. évi költségvetésrıl
szóló …../2014. (…) önkormányzati rendelet
módosításáról
Elıterjesztı:
Juhász Gyula polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Dömötör Klára Edit irodavezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
--2. Beszámoló Felsılajos Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl
Elıterjesztı:
Juhász Gyula polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Dömötör Klára Edit irodavezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
--3.

Interpelláció

2014. szeptember
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1. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetérıl a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekrıl, és az azzal kapcsolatos feladatokról
Elıterjesztı:
Elıkészítéséért felelıs:
Beszámoló elkészítésében résztvevı:
képviselıje
Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Juhász Gyula polgármester
dr. Balogh László jegyzı
Kecskeméti Városi Rendırkapitányság
Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens
---

2. Interpelláció
2014. október
1. A Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás
elnökének beszámolója a Társulási Tanács munkájáról
Elıterjesztı:
Polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Beszámoló elkészítésében résztvevı:
Társulási Tanács Elnöke
Elıkészítésében résztvevı:
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens
2. Felsılajos Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója
Elıterjesztı:
Polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Dömötör Klára Edit irodavezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
--3.

Interpelláció

2014. november
1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …./2014. (…) önkormányzati
rendelete a 2014. évi költségvetésrıl
szóló …../2014. (…) önkormányzati rendelet
módosításáról
Elıterjesztı:
Polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Dömötör Klára Edit irodavezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
--2. Beszámoló Felsılajos Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának I-III. n. évi
helyzetérıl
Elıterjesztı:
Polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Dömötör Klára Edit irodavezetı
Elızetes bizottsági tárgyalás:
--3. Felsılajos 11. hrsz-ú ingatlan /Faluház/ helyiségei bérleti díjainak megállapítása 2015. évre
Elıterjesztı:
Polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens
Elızetes bizottsági tárgyalás:
--4. Lajosmizse Város Jegyzıjének beszámolója az adóztatásról
Elıterjesztı:
dr. Balogh László jegyzı
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Beszámoló elkészítéséért felelıs:
Mezeiné Hrubos Henrietta adócsoport vezetı

28

Elıkészítésében résztvevı:
Elızetes bizottsági tárgyalás:

Gazsó Krisztina fıtanácsos
---

5. Interpelláció

2014. december
Közmeghallgatás
2014. december
1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. évi munkaterve
Elıterjesztı:
Polgármester
Elıkészítéséért felelıs:
dr. Balogh László jegyzı
Elıkészítésében résztvevı:
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens
Elızetes bizottsági tárgyalás:
--2.Interpellációk

10. napirendi pont:
A jegyzı beszámolója az adóztatásról
Juhász Gyula polgármester: Az elıterjesztésbıl kiderül, hogy milyen bevételeink voltak az adókból
az idén. Látszik az is, hogy milyen komoly kiesést jelent, hogy a gépjármőadó 60 %-a nem marad a
településen. Az iparőzési adó elég szépen alakul, tavaly is decemberben fizettek sokan, bízunk benne
ez most is így lesz. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben
nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a
Képviselı-testület 5 igen szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

73/2013. (XII. 16.) ÖH
Beszámoló az adóztatásról
HATÁROZAT
Felsılajos Község Önkormányzatának
adóztatásról szóló beszámolót.

Képviselı-testülete

elfogadja

az

önkormányzati

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2013. december 16.

11. napirendi pont:
Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátására, valamint a szenvedélybetegek
alacsonyküszöbő közösségi ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerzıdés megkötése
Juhász Gyula polgármester: Ezt az anyagot is minden évben szoktuk tárgyalni, most térítésmentesen
vállalja a Fıplébánia Karitasz a feladat ellátását, így mindenképpen érdemes megkötni a szerzıdést.
Fontos dolog, hogy a rászorulók tudjanak hová fordulni.
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Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Szeretném elmondani, hogy Felsılajosnak ez nem kötelezı
feladata, de célszerő megkötni a térítésmentesség miatt is.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem
volt- az alábbi határozatot hozta:

74/2013. (XII. 16.) ÖH
Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátására,
valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbő közösségi ellátására
vonatkozó feladat-ellátási szerzıdések megkötése
Határozat
1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Fıplébániai
Karitász Alapítvánnyal határozatlan idıre feladat-ellátási szerzıdést köt a pszichiátriai
betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátására, valamint a szenvedélybetegek
alacsonyküszöbő közösségi ellátására vonatkozóan finanszírozási kötelezettség nélkül.
2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
feladat-ellátási szerzıdés elkészítésére és aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2013. december 16.

12. napirendi pont:
Egyebek
Juhász Gyula polgármester: Egyebek napirendi ponton belül szeretne valaki szólni? Amennyiben
nem, interpelláció következik.
13. napirendi pont:
Interpelláció
Juhász Gyula polgármester: Interpelláció esetleg? Amennyiben nincs, és mivel több napirendi
pontunk nincs, így a mai Képviselı-testületi ülést 16.15 órakor bezárom és nagyon köszönöm
mindenkinek, hogy el tudott jönni az ülésre, várok mindenkit a 17.00 órakor kezdıdı
közmeghallgatásra.

kmf.

/:Juhász Gyula sk. /
polgármester

/:dr. Balogh László sk./
jegyzı
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