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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. november 22-i ülésére 
 
Tárgy: Polgármester 2017. évi jutalma 
Ikt. sz.: LMKOH/6499/1/2017. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. CXCIX. törvény 225/H. § (1) 

bekezdése alapján „A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a 
polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi 
mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hathavi 
összegét.”  
( Polgármester úr illetménye a 6/2017. (I.26.) önkormányzati határozat alapján: 698.000.- Ft. ) 

 
Az Önkormányzati Bizottság figyelemmel kísérte és kíséri polgármester úr munkáját, aki 

2006. október 1-től vezeti Lajosmizse Város Önkormányzatát és irányítja a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatalt.  

 
Megállapítható, hogy az önkormányzat polgármester úr több mint egy évtizedes 

munkája alatt eredményesen gazdálkodott, hitelfelvételre nem szorult, az önkormányzati 
törvényben rögzített feladatait teljesítette. Az elmúlt évek során számos sikeres pályázat, 
kiemelt nagy projekt került megvalósításra illetve a megvalósítás folyamatban van. 
Gondoljunk csak arra, hogy az el nem adósodott települések közé tartozva két alkalommal is 
sikerült a településnek 200-200 Millió Ft összegű támogatáshoz jutni, vagy vegyük 
figyelembe az elnyert „Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15” projektben történő eddigi 
közreműködését, mellyel városunk központja a 860 Millió Ft-os pályázattal méltóképpen meg 
tud majd újulni, de itt kell megemlítenünk számos intézményi felújítást, beruházást, amellyel 
a város büszkélkedhet.  

A pályázatok benyújtásánál gondoskodik arról is, hogy a roma nemzetiséghez tartozó 
lakosság részére is tudjon segítséget nyújtani, ennek érdekében került benyújtásra a 
„Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex 
programok Lajosmizsén” tárgyú TOP-5.2.1-15 azonosító számú pályázat és a „Leromlott 
városi területek rehabilitációja” TOP-4.3.1-15 azonosító számú pályázat. Az előbbivel 60 
Millió Ft-os az utóbbival 100 Millió Ft-os támogatáshoz jutott településünk. 

 
Az önkormányzat bizottságainak igényeire is figyelemmel kiemelten kezeli, hogy 

településünket népszerűsítse a médiában, ennek érdekében több alkalommal kérte a 
Képviselő-testületet arra, hogy támogassák a média megjelenést. Ennek köszönhetően készült 
el a várost bemutató 25 perces kisfilm az „RTL Legszebb Magyar Városok TV Magazin” 
keretében.  Ezzel kapcsolódóan megjelent Lajosmizse a „KölyökKalauz”, a „StílusKalauz” és 
az „ÉletmódKalauz” műsorokban, valamint három újságban is.  

 
2017. októberben elkészült a várost bemutató drónfelvétellel készített film is, melynek 

bemutatására a Képviselő-testület részére novemberben kerül sor.  
 
 
 
 



3 
 

Polgármester úr munkáját 2017. június 8-án elismerte a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetségének Elnöksége, aki „több éves, a helyi önkormányzatokért végzett 
eredményes és következetes munkája elismeréseként TÖOSZ TŰZZOMÁNC 
EMLÉKPLAKETTET” adományozott részére. Ezen emlékplakettel ismerték el többek között 
azt, hogy 2010-től a TÖOSZ elnökségi tagjaként és Bács-Kiskun Megyei elnökként segíti az 
önkormányzati érdekvédelmi szervezet munkáját. 

 
2017. augusztus 28-án Az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend „ A FEHÉRASZTAL 

LOVAGREND NAGY ARANYKERESZTJÉT” adományozta városunk polgármestere 
részére „a magyar gasztronómiai kultúra megőrzésében, nemzetközi elismertetésében végzett 
munkássága elismeréseként”. 

 
2010-ben, 2011-ben, 2012-ben és 2015-ben a Képviselő-testület egyhavi illetményének 

megfelelő összeggel ismerte el polgármester úr éves munkáját. 2013-ban, 2014-ben és 2016-
ban jutalmat nem állapított meg részére a Képviselő-testület.  

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.o) pontja 
alapján az Önkormányzati Bizottság tesz javaslatot a polgármester jutalmazására. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen polgármester úr 
munkáját átgondolni és részére a bizottság javaslatára tekintettel 2016-2017. évi munkája 
elismeréseként jutalmat megállapítani. 

 
 

Határozat – tervezet 
 
 
…./2017.(…) ÖH. 
Polgármester 2017. évi jutalma 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Bizottság 
javaslatára Basky András polgármester jutalmát a város fejlődése, fejlesztése érdekében 
végzett munkája elismeréseként 2017. évre  …………...- Ft-ban állapítja meg.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. november 22. 
 
 
Lajosmizse, 2017. november 21. 
 
                 Belusz László sk.  
                  ÖB. elnöke 


