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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 2017. május 30-án 11.37 órakor Lajosmizse 
Városháza Dísztermében megtartott együttes üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Felsőlajosi Képviselő-testület: Juhász Gyula polgármester, Czigány Lajos, Majoros István 
képviselő. Makainé Antal Anikó és Kun János alpolgármester képviselők jelezték, hogy nem 
tudnak részt venni az ülésen. A Felsőlajosi Képviselő-testület létszáma 3 fő. 
 
Lajosmizsei Képviselő-testület: Basky András polgármester, Belusz László, Sebők Márta, 
Józsáné dr. Kiss Irén, Orbán Antal, Belusz László, Borbély Ella és Sápi Zsomborné 
képviselők. 
Dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Sápi Tibor alpolgármester, Keresztes Ferenc, Péli 
Szilveszter, Fekete Zsolt képviselők előre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai 
ülésünkön. A Képviselő-testület létszáma 7 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző 
     Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
 
Egyéb meghívottak:    dr. Tóth Andrea irodavezető 
     Gulyás Attiláné pénzügyi referens 
     Szilágyi Ödön irodavezető 

Farkasné Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető 
      
Jegyzőkönyvvezető:    Almási Anita Ildikó 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 Kun János 
alpolgármester és Makainé Antal Anikó képviselő kivételével mindenki jelen van, így az ülés 
3 fővel határozatképes. A Lajosmizsei Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Dr. Adonyi 
Lajos, Sápi Tibor alpolgármesterek, Fekete Zsolt, Péli Szilveszter és Keresztes Ferenc 
képviselők előre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön.  
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 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt -, a Lajosmizsei Képviselő-testület 7 igen szavazattal –ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontot fogadta el: 
 

Napirend 
 

Előterjesztő 
 

1. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2016. évben 
végzett munkájáról  

 
 

dr. Balogh László 
jegyző 
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1. napirendi pont: 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2016. évben végzett 
munkájáról  
Előadó: dr. Balogh László jegyző 
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: A hivatal munkája összetett munka. A Hivatal 
magas színvonalon végzi a munkát. A kollégák megtesznek mindent annak érdelében, hogy 
az előterjesztések, határozatok, ügyiratok magas színvonalú munka eredménye legyen. A 
határidős feladatokat soron kívül kezeli a Hivatal. Az elmúlt hónapban több rendkívüli ülés 
volt Lajosmizse tekintetében. A Hivatalnak kezelni kell a Társulási ülést és az RNÖ ülését. A 
beszámoló részletesen ki tér egy-egy irodán belül mennyi feladat hárul a kollégákra.  A 
beszámoló végén az összegzésben olvasható a 15%-os bérfejlesztés a hivatali dolgozók 
részére, szükséges lépés volt a munkaerő megtartása miatt. Tárgyalták a bizottságok a 
beszámolót. Átadom a szót Juhász Gyulának! 
 
Juhász Gyula Felsőlajos polgármestere: 2013. évben jött létre a Közös Hivatal Lajosmizse 
és Felsőlajos vonatkozásában. A kis településeket kötelezték erre a lépésre. Felsőlajos 
egyértelműen Lajosmizsével együtt gondolta a további működését. Hatalmas munka volt az 
átszervezése. Mindig is együttműködött Lajosmizsével Felsőlajos. Szeretném megköszönni a 
hivatal munkáját. A központi emelés nem valósult meg, Felsőlajos a 15%-os béremelést 
támogatta. A felsőlajosi kirendeltségen két fő dolgozik. Rutinnal rendelkező kollégák, de 
olykor szükség van a lajosmizsei kollégák segítségére is.   
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: Köszönöm szépen. Van még valakinek 
véleménye, javaslata, kérdése a hivatali beszámolóval kapcsolatosan? Orbán Antalnak átadom 
a szót. 
 
Orbán Antal képviselő: Köszönöm a Hivatal 2016. évi munkáját. A közfoglalkoztatással 
kapcsolatban 2015. évben nyilvántartott álláskeresők száma 600 fő, 2016. évben 500 fő és 
2016. 11.20-i adatok alapján 479 fő. Soknak tartom. Idénymunka lehetőség adott a 
mezőgazdaságban. Nem lehet megfelelő munkaerőt találni. Milyen iskola végzettséggel 
rendelkeznek? 
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: Alacsonyabb iskola végzettséggel rendelkeznek a 
munkanélküliek. A közfoglalkoztatás tekintetében van egy kormányzati szándék. Akik jelen 
pillanatban álláskeresők egy képzésen, oktatáson keresztül eljutnak egy olyan színvonalra, 
amely szükséges egy magán, vállalati szférában. Egyre több ember talál munkát, a vállalatok 
keresik a jó munkaerőt. Két hete volt egy tájékoztató az alacsony iskolavégzettséggel 
rendelkező embereknek. A Kormány biztosítana nekik OKJ-s vagy alapképzést. 15 fő esetén 
Lajosmizsén is elindul a képzés. Vannak olyan emberek, akik az egészségügyi állapota miatt 
nem tud elhelyezkedni, vagy a hozzá állása a munkához nem megfelelő. Sebők Mártának 
átadom a szót. 
 
Sebők Márta képviselő: Köszönöm a Hivatal 2016. évi munkáját. Komplex feladatot lát el a 
Hivatal. Az adót jól és hatékonyan beszedi. A bizottsági és testületi üléseket előkészíti, illetve 
az anyagokat feltölti. Ellátja a gazdálkodási feladatokat, könyvviteli, számviteli feladatokat és 
a lakosság problémáját ellátja magas színvonalon.  
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Basky András Lajosmizse polgármestere: Köszönöm szépen. Van még valakinek 
véleménye, javaslata, kérdése a hivatali beszámolóval kapcsolatosan? Józsáné dr. Kiss 
Irénnek átadom a szót. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Köszönöm a Hivatal munkáját, hiszen az intézményi 
működés nem tudna meglenni a Hivatal munkája nélkül. Az előttem szólók kitértek arra, hogy 
a két település között nagyon szoros együttműködés van. Közösen történnek a közigazgatási 
feladatok megoldása, kezelése. Kiterjedt kapcsolat van az oktatási, egészségügyi 
intézménnyel. A gazdasági kapcsolat összetett rendszeren alapszik. A közférában, 
gazdaságban és magán kapcsolatokon felül a történelmi múltra tekintettel indokoltá válik a 
testvértelepülés együttműködés. Javaslom ennek a kezdeményezését, annak érdekében, hogy 
a következő időszakban megvalósuljon. 
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: Erről már többször szó esett. Előrelépés még 
nem történt. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata a beszámolóval 
kapcsolatosan. Amennyiben nincs, kérdezem először a Lajosmizsei Képviselő-testületet, hogy 
aki elfogadja a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 2016. évben 
végzett munkájáról, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
68/2017. (V.30.) ÖH. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 
a 2016. évben végzett munkájáról 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. évre vonatkozó beszámolóját. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 30. 
 
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 2016. évben végzett munkájáról, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
40/2017. (V.30.) ÖH  
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 
a 2016. évben végzett munkájáról 
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. évre vonatkozó beszámolóját. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 30. 
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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. Mivel több napirendi pontunk nincs, így az 
együttes testületi ülést 11.56 órakor bezárom. 
 
 
 

kmf. 
 
 

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

 
 
 
 

dr. Balogh László sk. 
jegyző 

 


