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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 09-én 13.33 órakor Lajosmizse Városháza 
Dísztermében megtartott együttes üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Felsőlajosi Képviselő-testület: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, 
Majoros István, Czigány Lajos és Makainé Antal Anikó képviselők.  
A Felsőlajosi Képviselő-testület létszáma 5 fő. 
 
Lajosmizsei Képviselő-testület: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos 
alpolgármester, Belusz László, Sebők Márta, Józsáné dr. Kiss Irén, Orbán Antal, Sápi 
Zsomborné, Fekete Zsolt képviselők. 
Sápi Tibor alpolgármester, Péli Szilveszter és előre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai 
ülésünkön.  
Borbély Ella képviselő később érkezik meg az együttes ülésre. 
A Képviselő-testület létszáma 8 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző 
     Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
 
Egyéb meghívottak:    Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető 
     Szilágyi Ödön irodavezető 
     Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
     Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
     Nagy István informatikus    
     Kocsis Györgyné óvodavezető 
     Hajdú Zoltánné bölcsődevezető 
     Koós Kata Petőfi népe újságíró 
      
Jegyzőkönyvvezető:    Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai 
együttes Képviselő-testületi ülésünkön megjelent.  Korábban megállapodtunk arról, hogy a 
hivatali beszámolót együttes ülésen tárgyaljuk, ezért vagyunk itt most. 
Megállapítom, hogy a Felsőlajosi Képviselő-testületből mindenki jelen van, így az ülés 5 fővel 
határozatképes. A Lajosmizsei Képviselő-testület 8 fővel határozatképes. Sápi Tibor 
alpolgármester, Péli Szilveszter képviselő előre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai 
ülésünkön. Borbély Ella képviselő később érkezik az együttes ülésre.  
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 Felsőlajosi Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt - a Lajosmizsei Képviselő-testület 8 igen szavazattal –ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontot fogadta el: 
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 Napirend 
 

Előterjesztő 
 
 
 

1. 
 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2018. évben 
végzett munkájáról  
 
 

dr. Balogh László 
jegyző 

1. napirendi pont: 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2018. évben végzett 
munkájáról  
Előadó: dr. Balogh László jegyző 
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: Polgármester Úr ismerteti a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2018. évben végzett munkájáról szóló előterjesztést. 
Tárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a Mezőgazdasági Bizottság 
és az Önkormányzati Bizottság. Felsőlajos bizottsága nem tárgyalta. Van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? Jegyző Úrnak átadom a szót. 
 
dr. Balogh László jegyző: A Közös Hivatal megállapodásában szabályozva van, hogy évente 
egyszer együttes ülést kell tartani. A Hivatal beszámol a tevékenységeiről. Sok mindent lehetne 
írni a beszámolóba. Ha feladatokat csoportosítjuk, vannak a Képviselő-testületi üléssel 
kapcsolatos feladatok, a döntések előkészítése, végrehajtása, ami a Hivatal feladata. A Hivatal 
másik fő feladata hatósági munkák, pénzügyi feladatai. A Képviselő-testület látja, hogy mennyi 
más egyéb feladata is van a jegyzőnek, illetve a Hivatalnak. Kellő részletességgel mindent 
leírtunk, kérdés esetén állok rendelkezésükre.  
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Juhász 
Gyula Felsőlajos polgármesterének átadom a szót. 
 
Juhász Gyula Felsőlajos polgármester: A beszámolóban kivan emelve a Felsőlajos 
Kirendeltség feladatköre is. A Társulást érintő, illetve a testületi anyagok előkészítése 
Lajosmizsén történik. Köszönöm szépen a Közös Hivatalban dolgozó munkatársaknak a 
segítséget, együttműködést. 
 
Borbély Ella képviselő 13.39 órakor megérkezett a Díszterembe  
Lajosmizsei Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. 
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: A 20. és 21. oldalon két számadatot javítani 
szükséges, mert a 20. oldallap tetején látható, hogy 2018. évben 37.976 ügyirat került iktatásra 
és a kettő szám nem egyezik. A helyes szám 28.541 ügyirat került iktatásra 2018. évben. A 
köztemetések száma 2018. évben 4 helyett 17 köztemetés volt, melynek költségi vonzata 
1.317.000 Ft. A beszámoló a módosításokkal kerül elfogadásra.  Van-e valakinek kérdése, 
észrevétele a beszámolóval kapcsolatban? Józsáné dr. Kiss Irénnek átadom a szót. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Jegyző Úrtól kérdezem, hogy amely ügyek a Járási 
Hivatalhoz kerültek, azok mennyire tolerálják az itteniek, hogy az ügyeket már nem itt kell 
intézni, hanem Kecskeméten? Van-e tapasztalat arról, hogy építéshatósági ügyekben, abban a 
rendszerben mennyire tudnak boldogulni az emberek? A Kormányablak mit változtat, mi az, 
amit visszahoz? 
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dr. Balogh László jegyző:  Felsőlajos egy kis hivatal. A legkisebb problémával is megkeresik 
a településen dolgozó két kollégát, illetve engem is. Nagy szeretettel várunk mindenkit és 
mindenkinek szoktunk segíteni. Lajosmizsén is így van. Sok olyan ügyben fordulnak felénk, 
ami nem is a mi hatáskörünk. A feladatunk az, hogy a legjobb tudásunk szerint segítsünk 
mindenkinek. Mindig mindenkit fogadok, ügyfélfogadási időn kívül is. A szociális ügyekben 
kevésbé keresnek meg minket. Ezek átkerültek a Járási Hivatalhoz. Építés hatósági ügyekben 
rendszeresen segítséget kérnek. Kovács Gábor főépítész korábban építéshatósági feladatokat is 
ellátta, részletes és megfelelő tanácsokkal tudja ellátni az ügyfeleket. Ez gondot jelent, mert a 
munkaidejének jelentős részét elveszi. Az építéshatósági hatáskört Kecskemét Város, illetve a 
Járási Hivatal gyakorolja.  
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: Van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérdezem először a Lajosmizsei Képviselő-
testületet, hogy aki elfogadja a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 
2018. évben végzett munkájáról, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 

 
51/2018. (V.09.) ÖH. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 
a 2018. évben végzett munkájáról 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2018. évre vonatkozó beszámolóját. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. május 9. 
 
Juhász Gyula Felsőlajos polgármester: Most a Felsőlajosi Képviselő-testületet kérdezem, 
hogy van-e kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 2018. évben végzett munkájáról, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
23/2019. (V.09.) ÖH. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 
a 2018. évben végzett munkájáról 
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2018. évre vonatkozó beszámolóját. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. május 9. 
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Basky András Lajosmizse polgármestere: Szeretném mindenkinek megköszönni a munkáját. 
Nagy felelősség van mindenkin. Köszönöm minden munkatársamnak, jegyző úrnak, aljegyző 
asszonynak, irodavezetőknek a munkájukat. Mivel több napirendi pontunk nincs, így az 
együttes testületi ülést 13.47 órakor bezárom. 
 
 
 

kmf. 
 
 

 
          Juhász Gyula sk.                                    Basky András sk.  
  Felsőlajos polgármestere             Lajosmizse polgármestere  
 

 
 
 
 

dr. Balogh László sk. 
jegyző 

 
 
 


