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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 2016. május 19-én 08.10 órakor Lajosmizsén a Városházán 
megtartott együttes ülésérıl. 
 
Jelen vannak:  
Felsılajosi Képviselı-testület: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester,  Majoros 
István képviselı. Czigány Lajos. és Makainé Antal Anikó képviselık jelezték, hogy nem tudnak részt 
venni az ülésen. A Felsılajosi Képviselı-testület létszáma 3 fı. 
 
Lajosmizsei Képviselı-testület: Basky András polgármester, Józsáné dr. Kiss Irén, Orbán Antal, 
Keresztes Ferenc,  Sebık Márta, Belusz László, , Borbély Ella, képviselık. 
Dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Sápi Tibor alpolgármester, Péli Szilveszter, Fekete Zsolt, Bujdosó 
János képviselık elıre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön. A Képviselı-testület 
létszáma 7 fı. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyzı 
 
Egyéb meghívottak:    Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
     Gulyás Attiláné pénzügyi referens 
     Kocsis Györgyné óvodavezetı 

İze Angéla mb. pénzügyi irodavezetı 
Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezetı 

      
Jegyzıkönyvvezetı:    Kollárné Rıfös-Horvát Edit 
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai együttes 
Képviselı-testületi ülésünkön megjelent.   
Korábban megállapodtunk arról, hogy a hivatali beszámolót együttes ülésen tárgyaljuk, ezért 
vagyunk itt most. Megállapítom, hogy a Felsılajosi Képviselı-testületbıl Czigány Lajos és Makainé 
Antal Anikó képviselık kivételével mindenki jelen van, így az ülés 3 fıvel határozatképes. A 
Lajosmizsei Képviselı-testület 7 fıvel határozatképes. Sápi Tibor alpolgármester, Fekete Zsolt, Péli 
Szilveszter és Bujdosó János képviselık elıre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai 
ülésünkön. dr. Adonyi Lajos alpolgármester jelezte, hogy késıbb fog érkezni az együttes ülésre. 
Szeretném felkérni Felsılajos részérıl Kun János alpolgármester urat, Lajosmizse részérıl Orbán 
Antal képviselı urat, hogy lássák el a jegyzıkönyv-hitelesítı feladatát. 
A meghívóban egy napirendi pont szerepel, kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan más 
javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért így a napirendi ponttal, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Felsılajosi Képviselı-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt -, a Lajosmizsei Képviselı-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi napirendi pontot fogadta el: 
 

 Napirend 
 

Elıterjesztı 

1. 
 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2015. évben 
végzett munkájáról  
 

dr. Balogh László 
jegyzı 
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1. napirendi pont: 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2015. évben végzett munkájáról  
 
Basky András Lajosmizse polgármestere:  A hivatal munkája összetett munka. Feladatait 
különbözı szervezetekben, csoportokban látja el. Úgy gondolom, hogy a munkavégzés fegyelmezett 
és pontos. A kollégák a jogszabályi változások miatt nagyon megterheltek. A kormányhivatal 
részérıl nem szoktunk felszólítást kapni. A pénzügyi irodának rengeteg elszámolási kötelezettsége 
van.  
 
dr. Balogh László jegyzı: Tisztelt Képviselı-testület! Azt gondolom, hogy a beszámoló részletesen 
leírja a hivatal munkáját.  
 
Juhász Gyula Felsılajos polgármestere: Szeretném megköszönni az anyagot, teljes képet kaptunk a 
hivatal munkájáról. Szeretném megköszönni a hivatal munkáját. A felsılajosi kirendeltségen két fı 
dolgozik. Sokan nem tudják mikor van ügyfélfogadás, csak jönnek és el van intézve az ügyük. 
Köszönöm az ı munkájukat is. 
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: Köszönöm szépen. Van még valakinek véleménye, 
javaslata, kérdése a hivatali beszámolóval kapcsolatosan?  
 
Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: Az intézmény részérıl is köszönjük a munkát. 
Tapasztalható, hogy a kollégák a szolgáltató közigazgatás megteremtésére törekszenek. Köszönöm a 
hozzáállásukat. 
  
dr. Balogh László jegyzı: Komoly többlet teher a szolgáltató közigazgatás. Minden ügyünk egyedi. 
Nehezen tudunk helyt állni. Köszönöm a kollégák munkáját. Az új államháztartási rendszer nagyon 
bonyolult. Olyan határidık vannak, amelyeket egyre nehezebb teljesíteni. Már a statisztikai 
adatszolgáltatás határidejének a mulasztását is állandóan bírsággal fenyegetik. Esetenként szombaton 
is dolgozunk. Birtokvédelem is rengeteg van. Az adóztatásnál átalakítottuk a végrehajtási rendszert, 
sok problémánk adódott belıle. Akinek fizetési gondja van azon is igyekszünk segíteni. Volt néhány 
fizetéskönnyítési kérelem az idén, az adózok megszokták az új végrehajtási rendszert, szabályszerő 
kérelmek jönnek be. 
 
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Köszönjük jegyzı úr beszámolóját, 
az irodák és Felsılajos munkáját. 
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: 8.24 órakor dr. Adonyi Lajos alpolgármester úr 
megérkezett. Lajosmizse Város Képviselı-testülete 8 fıvel határozat képes. 
 
Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Az illetménnyel kapcsolatban 
aggályaim vannak. Nyolc éve nem volt illetmény emelkedés. Ellensúlyozni kellene. A zárszámadás 
elfogadása után indítványozom.  
 
Kocsis Györgyné óvodavezetı: Szeretném kifejezni köszönetemet a hivatal összes munkatársának 
munkájáért. Sok segítséget kapunk. Segítik a napi munkánkat, fejlıdésünket.  
 
Keresztes Ferenc Mezıgazdasági Bizottság elnöke, képviselı: A Mezıgazdasági Bizottság 
tárgyalta és elfogadásra javasolj a hivatal beszámolóját. Szinte minimál bérért dolgoznak a 
közalkalmazottak, megoldást kell találnunk.  
 
Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke, képviselı: Az Önkormányzati Bizottság is 
tárgyalta és elfogadásra javasolja. A beszámoló szépen szemlélteti az irodák munkáját. A bérezéssel 
foglalkoznunk kell.  
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Basky András Lajosmizse polgármestere: Igazi megoldást csak az jelentene, ha központilag 
rendeznék a köztisztviselık bérezéssel kapcsolatos problémakörét. Van-e még valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata. Amennyiben nincs, kérdezem elıször a Lajosmizsei Képviselı-testületet, hogy 
aki elfogadja a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 2015. évben végzett 
munkájáról, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
55/2016. (V.19.) ÖH. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 
a 2015. évben végzett munkájáról 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi beszámolóját. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. május 19. 

 
Juhász Gyula Felsılajos 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 2014. évben végzett munkájáról, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta: 
 
19/2016. (V.19.) ÖH  
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 
a 2015. évben végzett munkájáról 
 

Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi beszámolóját. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. május 19. 
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: Szeretném mindenkinek megköszönni a munkáját. Nagy 
felelısség van mindenkin. Köszönöm minden munkatársamnak, jegyzı úrnak, aljegyzı asszonynak, 
irodavezetıknek. Mivel több napirendi pontunk nincs, így az együttes testületi ülést 8.30 órakor 
bezárom. 
 

kmf. 
 
        Juhász Gyula sk.                             Basky András sk. 
  Felsılajos polgármestere            Lajosmizse polgármestere  
 

dr. Balogh László 
jegyzı 

 
Kun János alpolgármester sk.                 Orbán Antal képviselı sk. 
jegyzıkönyv-hitelesítı      jegyzıkönyv-hitelesítı  


