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J e g y z ı k ö n y v 

 
 

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének és Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. június 26-án 14.00 órakor Lajosmizsén, a Városháza 
Dísztermében megtartott együttes ülésérıl. 
 
Jelen vannak:  
Felsılajosi Képviselı-testület: Juhász Gyula polgármester, Majoros István, Makainé Antal Anikó, 
Czigány Lajos képviselık. Kun János alpolgármester jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. A 
Felsılajosi Képviselı-testület létszáma összesen 4 fı. 
 
Lajosmizsei Képviselı-testület: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, 
Belusz László, Apró Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén, Kollár László, Péli Szilveszter, Orbán Antal, 
Keresztes Ferenc képviselık.  Baranyi-Rostás Rodrigó, Koller Dániel Sebık Márta képviselık elıre 
jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön. A Képviselı-testület létszáma összesen 9 fı. 
 
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyzı 
     Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
 
Egyéb meghívottak:    Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
     Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezetı 
     Bai Tímea csoportvezetı 
     Szilágyi Ödön irodavezetı 
     Dömötör Klára Edit irodavezetı 
     Kocsis Györgyné óvodavezetı 
     Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató 
     Kelemen Gabriella bölcsıdevezetı 
     dr. Tóth Andrea iodavezetı 
      
Jegyzıkönyvvezetı:    Terenyi Helga 
 
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai együttes 
Képviselı-testületi ülésünkön megjelent. Tavaly megállapodtunk arról, hogy a hivatali beszámolót 
ezentúl együttes ülésen tárgyaljuk, ezért vagyunk itt most. Megállapítom, hogy a Felsılajosi 
Képviselı-testületbıl Kun János alpolgármester úr kivételével mindenki jelen van, így az ülés 4 fıvel 
határozatképes. A Lajosmizsei Képviselı-testület 9 fıvel határozatképes. Baranyi-Rostás Rodrigó, 
Koller Dániel Sebık Márta képviselık elıre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön. A 
meghívóban 1 napirendi pont szerepel, kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan más 
javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért így a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Felsılajosi Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt -, a Lajosmizsei Képviselı-testület 9 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi napirendi pontot fogadta el: 
 

 Napirend 
 

Elıterjesztı 

1. 
 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2013. évben végzett 
munkájáról  
 

dr. Balogh László 
jegyzı 

 
 



3 
 

 

1. napirendi pont: 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2013. évben végzett munkájáról  
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: A mostani beszámoló jól mutatja azt a nehéz tavalyi évet, 
ami a 2013-as évet jellemezte. Sok változás, szervezeti átalakítás történt tavaly. De minden munka 
elvégzésre került, ehhez azonban szükség volt a kollegák hozzáállására is. Minden bizottság tárgyalta, 
kérdezem az elnököket van-e valakinek hozzáfőzni valója? 
 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök, képviselı: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság az Önkormányzat Intézményeinek Bizottságával együttesen tárgyalta a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját 
2014. június 25-én. Nagyon komoly, 46 oldalas szakmai anyagot kaptunk, melyet hosszasan 
tárgyaltunk.   
A Hivatal munkájáról szóló szakmai anyag a Szervezeti és Mőködési Szabályzata szerint felállított 
szervezeti egységek, csoportok szerint strukturálva, jogszabályi hivatkozásokkal és ügyfélforgalmi, 
statisztikai adatokkal alátámasztva készült. Az anyag készítıi szakterületenként bemutatják az elmúlt 
évi szervezeti változásokat, a Kecskeméti Járási Hivatal felállítását, a Lajosmizsei Polgármesteri 
Hivatal megszőnését, Lajosmizse és Felsılajos települések által a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal létrejöttét, az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, óvodai és bölcsıdei feladatok ellátására 
létrehozott társulást, mindezek feladat-és létszámváltozásainak hatását. A beszámoló alapján 
betekintést nyerhetünk a Felsılajosi Kirendeltség munkatársainak sokrétő tevékenységébe is.  
 Az ily módon elkészített szakmai anyagból sokféle jellemzı kibontakozik (a teljesség igénye 
 nélkül néhány):  

- a jogszabályi kötelezettségek alapján egy széleskörő szakmai - és feladatstruktúra, ezek 
teljesítésére törekvı szakmai igényesség, 

- több területen az általánosan jelentkezı leterheltség jellemzı, magas számú ügyirat- és 
ügyfélforgalommal, gyakori beszámoló- és jelentésadási kötelezettségekkel (pl. anyakönyv, 
pénzügy, adó..), 

- a szervezeti változásokból (pl. társulás…) adódó feladatmutatók és jellemzık növekedése 
(napirendek, ülések, meghozott döntések száma…), néhol csökkenı tendenciák jellemzık,  

- az intézkedésekbıl adódó azonnali eredmények (adóbevételek növekedése…), 
- 1-1 szakterület ellenırzési szükséglete (adó, idegenforgalmi adó..), folyamatos fejlıdése 

(környezetvédelem…), 
- ismeretmegújításra törekvés (kötelezı képzések, önképzések, szakvizsgák rendszere…). 

 
 A fentiek alapján a 2 Bizottság egybehangzóan javasolja a beszámoló elfogadását, a    
 Jegyzı úr és a Hivatal köztisztviselıi munkájának elismerését, az alábbi ajánlásokkal: 

- Érdemes folyamatos mérést, visszacsatolást végezni az elvégzett feladatokról, a munkáról, a 
változtatásokról és hatásuk szerinti kiigazításokat elvégezni, 

- a szőkülı önkormányzati költségvetési források, az egyre több területen kötötté váló állami 
finanszírozás miatt indokolt a folyamatos külsı forrásfeltárás, pályázati lehetıségek 
felkutatása (az elmúlt évben a 10 beadott pályázatból 3 nyert, ezek összesen ezek 27 916 e Ft-
ot hoztak);  

- a pályázatokkal elnyert források szemléletváltozást hozhatnak a környezetvédı 
tevékenységekben, a komposztáló edényekkel a lerakott hulladék mennyiségének 
csökkentésében, a mintaprojektekkel a közterületek és magánterületek igényesebb 
fenntartásában, 

- a közigazgatási apparátus munkája hatékonyságának növelése növelheti a szabadon 
felhasználható önkormányzati bevételeket (pl. adóhátralékok behajtása terén…); a hatósági 
ellenırzések az adatszolgáltatás valódiságát kontrollálják (pl. idegenforgalmi adóbevallás 
terén…); mindezek jól szolgálhatják a települések fejlesztési céljainak megvalósítását. 

 
 
 
 



4 
 

 

Basky András Lajosmizse polgármestere: Köszönöm szépen. 
 
Juhász Gyula Felsılajos polgármestere: Szeretném megköszönni az anyagot, Irénkének pedig a 
hozzászólást. 2013-ban kijutott a testületeknek a tanácskozásból, volt bıven feladat. A Felsılajosi 
anyagok nagy része is Lajosmizsén készül, köszönet a Lajosmizsei kollegáknak érte. A feladatok 
továbbra sem csökkentek, ezt már most látjuk. Még egyszer köszönjük az anyagot, így teljes 
áttekintést kaptunk a hivatal mőködésérıl.  
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy az idén már 
talán zökkenımentesebben fognak történni a dolgok. A beszámoló nagyon tartalmas volt, mindenre 
kiterjedı, és köszönöm a bizottságnak, hogy az elvégzett munkát elismerte.  
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, 
kérdezem elıször a Lajosmizsei Képviselı-testületet, hogy aki elfogadja a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 2013. évben végzett munkájáról, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta: 
 
  
 
 
70/2014. (VI. 26.) ÖH. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 
a 2013. évben végzett munkájáról 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolóját. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. június 26. 
 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Most a Felsılajosi Képviselı-testületet kérdezem, hogy van-e kérdése, 
véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal beszámolóját a 2013. évben végzett munkájáról, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 
a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
 
24/2014. (VI. 26.) ÖH 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 
a 2013. évben végzett munkájáról 
 

Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolóját. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. június 26. 
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Basky András: Mivel több napirendi pontunk nincs, így az együttes testületi ülést 14.15 órakor 
bezárom.  
 
 

kmf. 
 
        Juhász Gyula sk.        Basky András sk. 
  Felsılajos polgármestere          Lajosmizse polgármestere  
 
 
     dr. Balogh László sk. 
            jegyzı 


