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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 2013. május 24-én 12.00 órakor a Faluházban megtartott 
együttes ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István, Makainé Antal 
Anikó, Czigány Lajos képviselık. A Felsılajosi Képviselı-testület létszáma összesen 5 fı. 
 
Lajosmizsei Képviselı-testület: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró 
Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén, Sebık Márta, Kollár László, Péli Szilveszter, Orbán Antal, Keresztes 
Ferenc képviselık.  Belusz László, Baranyi-Rostás Rodrigó, Koller Dániel 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 
     Dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna gyermekjóléti szolgálat 
     vezetıje 
 
Jegyzıkönyvvezetı:    Terenyi Helga 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai együttes Képviselı-testületi 
ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy a Felsılajosi Képviselı-testületbıl valamennyi képviselı 
jelen van, így az ülés 5 fıvel határozatképes. A Lajosmizsei Képviselı-testület 9 fıvel határozatképes. 
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 5 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. 
 

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2012. évben végzett 
munkájáról  
 

dr. Balogh László 
jegyzı 

 
Juhász Gyula polgármester: Basky András polgármester úrral úgy beszéltük meg, hogy az ülést én 
vezetem, hiszen az ülés helyszínéül Felsılajost választottuk.  
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1. napirendi pont: 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2012. évben végzett munkájáról  
 
Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?  
 
Sebık Márta ÖIB elnök, képviselı: Köszönöm szépen a szót. Bizottságunk is tárgyalta ezt a 
napirendi pontot, és ismételten csak azt tudom elmondani, hogy a hivatal munkája rendkívül 
szerteágazó. Tetemes az ügyfélforgalom, elsısorban az okmányirodában, akik ugye 2012. december 
31. óta a járáshoz tartoznak. A helyben történı ügyintézés rendkívül fontos, és kényelmes szolgáltatás.  
A hivatal részben a Képviselı-testület által hozott határozatokat és döntéseket hajtja végre, illetve a 
Képviselı-testületi döntéseket készíti elı. Nagyon fontos még az adócsoportot is megemlíteni, hiszen 
ez egy bevételtermelı tevékenység. Még egy fontos feladata van a hivatalnak, gyakorlatilag az egész 
településünk fejlıdését befolyásolja a pályázatok elıkészítése, végrehajtása, és utógondozása. Én a 
magam részérıl elfogadásra javaslom ezt a napirendet. Köszönöm szépen. 
 
Apró Ferenc képviselı: Szeretném köszönteni a Felsılajosi Képviselı-testületet, és köszönjük a 
meghívást. Az ÜSB bizottság is tárgyalta a napirendi pontot. Meglehetısen sok minden változott 
2012-ben, hiszen a régi jegyzı nyugdíjba vonult, kialakultak a járások, stb. Az elıterjesztésbıl kitőnik, 
hogy 21 %-al emelkedett a segélyek száma, ez szerintem nagyon nagy szám. Sokszor el szoktam 
mondani, hogy 1974-ben, amikor ki akartam menni külföldre, egy nap szabadságot kellett kivenni, 
hogy az útlevelet, és minden egyebet el lehessen intézni. Ma már ezt az ügyfélkapun pár perc alatt 
meg lehet tenni, de az okmányirodában is gyorsan el lehet intézni. Ez nagy vívmánya a 
demokráciának. Elfogadásra javaslom én is a beszámolót. 
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: Köszönjük szépen a lehetıséget, hogy itt tarthatjuk az 
ülést. Én azt gondolom, hogy a hivatal beszámolójából tisztán látszik, hogy nagyon nagy mennyiségő 
feladat, teher van a hivatal dolgozóin, akik maximálisan helyt állnak. Ha csak azt nézzük, hogy az 
elmúlt idıszakban milyen változások következtek be, és ezeket mind le lehetett vezényelni, az a 
munkatársak érdeme. Tegnap a csatornás pályázattal kapcsolatosan azt mondta a Varga Antal úr, aki a 
szerzıdést aláírta, hogy ilyen elıkészítette anyagokkal ritkán találkozik. De a BM-es pályázattal 
kapcsolatosan is hasonlóan nyilatkoztak. Tehát azt gondolom, hogy az az igényes munka, ami eddig 
folyt, annak kell folytatódnia ezután is. Az okmányirodával kapcsolatosan mindig az volt az alapvetı 
álláspontom, hogy teljesen mindegy ki irányítja, a járás vagy az önkormányzat, csak itt legyen a 
városban. Ha visszanézünk az elmúlt 6-7 évre, akkor láthatjuk, hogy talán  csak 2-3 olyan elıterjesztés 
volt, ami nem lett elfogadva, ezek nyilván azért, mert nem megfelelıen voltak elıkészítve. Azt 
gondolom, hogy az a fajta együttmőködés, ami a két település között van, nagyon pozitív, jó dolog. 
Sok közös ügyünk van, és a jövı héten is biztosan össze kell majd ülnünk a társulások miatt. Annyit 
még mindenképpen meg kell említeni, hogy mint tudjuk új jegyzı van a településen március 1-tıl, és 
volt egy néhány hónapos olyan idıszak, amikor a feladatokat Muhariné Mayer Piroskának egyedül 
kellette vinni. Azt gondolom, hogy nem kis erıfeszítések árán, hiszen látható egy ilyen feladatot nehéz 
csak úgy hónapokon keresztül vinni, de Piroska ezt megoldotta, és azt gondolom, hogy akik bejöttek a 
Városházára, és ügyeket intéztek, nem éreztek ebbıl semmit sem. Tehát elég sok személyi változás 
volt az elmúlt évben. Új vezetıket kellett választani, hiszen az új Szmsz is ezt mondja ki, így belsı 
pályáztatással megválasztottuk, és szeretném bemutatni ıket. Régi-új pénzügyi irodavezetınk 
Dömötör Klára Edit, az önkormányzati iroda vezetıje Szilágyi Ödön, az adócsoport vezetıje, Mezeiné 
Hrubos Henriette, és az igazgatási osztály vezetıje, Bai Tímea. A jegyzıi irodavezetıi állás ezután 
kerül kiírásra. Abban bízok, hogy az új szervezeti felállással, az új vezetıkkel hasonlóan eredményes 
munkát tudunk végezni, mint eddig. Természetesen én is elfogadásra javaslom a beszámolót. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen.  A hivatali beszámolóból kitőnik, hogy Felsılajos 
Képviselı-testülete teljes betekintést nyer Lajosmizse életébe, ami nagyon jó dolog. Amikor 
Felsılajos úgy döntött, hogy Lajosmizsével kíván közös hivatalt alakítani, nagyon jó döntést hozott. A 
hivatali beszámolót elfogadásra javaslom.   
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, 
kérdezem elıször a Lajosmizsei Képviselı-testületet, hogy aki elfogadja Lajosmizse Város 
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Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2012. évben végzett munkájáról, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta: 
 
  
 
 
89/2013. (V. 24.) ÖH. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója 
a 2012. évben végzett munkájáról 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatala 2012. évi beszámolóját. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. május 24. 
 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Most a Felsılajosi Képviselı-testületet kérdezem, hogy van-e kérdése, 
véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatalának beszámolóját a 2012. évben végzett munkájáról, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
33/2013. (V. 24.) ÖH. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója 
a 2012. évben végzett munkájáról 
 

Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatala 2012. évi beszámolóját. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. május 24. 
 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, így az együttes testületi ülést 12.15 
órakor bezárom. Köszönöm a Lajosmizsei Képviselı-testületnek, hogy kijöttek ide hozzánk. 
 
 

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


