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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 2015. május 21-én 08.15 órakor Felsılajoson a Faluházban 
megtartott együttes ülésérıl. 
 
Jelen vannak:  
Felsılajosi Képviselı-testület: Juhász Gyula polgármester, Majoros István, Czigány Lajos 
képviselık. Kun János alpolgármester és Makainé Antal Anikó képviselık jelezték, hogy nem tudnak 
részt venni az ülésen. A Felsılajosi Képviselı-testület létszáma összesen 3 fı. 
 
Lajosmizsei Képviselı-testület: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, 
Józsáné dr. Kiss Irén, Péli Szilveszter, Orbán Antal, Keresztes Ferenc, Sebık Márta, Fekete Zsolt, 
Bujdosó János képviselık.  Sápi Tibor alpolgármester, Borbély Ella, Belusz László 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 
     Szilágyi Ödön irodavezetı 
     Dömötör Klára Edit irodavezetı 
     Kocsis Györgyné óvodavezetı 
     Rimóczi Erika pénzügyi ügyintézı 
      
Jegyzıkönyvvezetı:    Terenyi Helga 
 
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai együttes 
Képviselı-testületi ülésünkön megjelent. Elıször is nagyon szépen köszönjük a vendéglátást. 
Korábban megállapodtunk arról, hogy a hivatali beszámolót együttes ülésen tárgyaljuk, ezért vagyunk 
itt most. Megállapítom, hogy a Felsılajosi Képviselı-testületbıl Kun János alpolgármester úr és 
Makainé Antal Anikó képviselı kivételével mindenki jelen van, így az ülés 3 fıvel határozatképes. A 
Lajosmizsei Képviselı-testület 9 fıvel határozatképes. Sápi Tibor alpolgármester, Borbély Ella, 
Belusz László képviselık elıre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésünkön. A meghívóban 
1 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 9 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi napirendi pontot fogadta el: 
 

 Napirend 
 

Elıterjesztı 

1. 
 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2014. évben végzett 
munkájáról  
 

dr. Balogh László 
jegyzı 
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1. napirendi pont: 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2014. évben végzett munkájáról  
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: A beszámolót minden bizottság tárgyalta, így láthattuk, 
hogy a feladatok nehezek, sokszor túlterheltek a kollegák. Például a tavalyi 3 választás néhány 
kollegának az egész évét kitette, az egyéb munkáin túl. Nehezítette a feladatokat, hogy sok nagy 
projektben vagyunk benne jelenleg is, például a csatornázás. A pénzügynek is rengeteg határidıvel 
kellett dolgozni, sokszor erıt meghaladó munkával dolgoznak a kollegák.  
 
Juhász Gyula Felsılajos polgármestere: Szeretném megköszönni az anyagot, teljes képet kapunk a 
hivatal munkájáról. Szeretném megköszönni a kollegák munkáját, és amit Felsılajosért tettek. Az 
itteni kirendeltségen két kolleganı dolgozik, az ügyek számában csökkenés van, de ez nem jelenti azt, 
hogy a munka kevesebb lett. Sokan nem is tudják, mikor van ügyfélfogadás, csak jönnek, és mindig el 
van intézve az ügyük. De itt így szokták meg a Felsılajosi emberek. Én még egyszer köszönöm a 
kollegák munkáját, jó döntés volt a közös hivatal létrehozása. 
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
 
dr. Balogh László jegyzı: Tisztelt Képviselı-testület! 51 oldalon keresztül azt gondolom, hogy 
kellıképpen bemutattuk a hivatal munkáját. Nagyon sok feladat van, sok új feladat is. Én is köszönöm 
a kollegák munkáját, sokszor nem egyszerő a helyzetük. 
 
dr. Adonyi Lajos Lajosmizse alpolgármestere: Én egy dicsérettel szeretném kezdeni. Akárhányszor 
a hivatali munkával találkozok, szakmai felkészültséggel találkozok. Volt egy idıszak, amikor létszám 
probléma volt, ez megoldódott? 
 
dr. Balogh László jegyzı: Az akkor megoldódott, de mindig újak generálódnak. A folyamatosak 
változások, bér, illetmény probléma megnehezíti a helyzetünket. 2008. óta nem volt béremelés a 
közszférában, a fizetések reálértéke 1/3-dal csökkent. A járásokhoz sok feladat elkerült tılünk, de 
számos új feladat, hatáskör is lett. A szerkezeti struktúrát változtatni szeretném, a jegyzıi irodára +1 fı 
jogászt szerettem volna felvenni, de sajnos nem volt alkalmas jelentkezı. Szoktam mondani, hogy a 
jegyzıi irodán 8 fı van, de abból kettı takarítónı, informatikus, gépkocsivezetı, tehát tulajdonképpen 
alig vagyunk egy páran. A jogászhoz ragaszkodnék a munka színvonalának megtartása vagy inkább 
emelése miatt, de Kecskemét komoly elszívó erıvel bír. Át kell csoportosítani az erıforrásokat, 
valószínőleg az igazgatási csoport megszüntetésére a késıbbiekben javaslatot fogok tenni. Látszólag 
41 a hivatal létszáma, ebbıl a pénzügy 13 fı. A településfejlesztési csoportnak csak 
településfejlesztési feladatokat lehetne adni elvileg, de elıfordulhat, hogy teljesen más munkakörbe is 
bele kell vonni ıket. Folyamatos változás van.  
 
 Basky András Lajosmizse polgármestere: Csak hogy egy példát említsünk, a közfoglalkoztatottak. 
Nagyon sokan vannak, 60-70-80 embernek kell munkaszerzıdést írni, megszőntetni, bérszámfejteni, 
stb. Ez a mindennapi munkára jön rá. És ez csak egy feladat, ami miatt nıtt a többlet teher. Ráadásul 
nagyon nehéz a foglalkoztatásuk, de ezt tudjuk mindannyian.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén, tanácsnok, Lajosmizsei képviselı: Szeretném elmondani, hogy mi is 
megfelelı és folyamatos segítséget kapunk a hivataltól a munkánk ellátásához. Mikor megszőnt a 
Többcélú Társulás, létrehoztuk a Közfeladatellátó társulást, ez nálunk is sok plusz feladatot jelentett. 
Köszönöm szépen mindenkinek a munkát.  
 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı: A pénzügyi irodán a 2014. év új alapokra helyezte a 
számvitelt. Ez nagyon megnehezítette a munkánkat. A pénzügyi iroda 356 határidıt teljesített 2014-
ben. Nagyon sokat dolgoztak a kollegák, ezúton is köszönöm nekik. 16.816 könyvelési tételünk volt 
2013-ban, 2014-ben pedig 65.113 db. Ez a négyszeres könyvelési technika miatt, amit ugyanazon a 
számlán végig kell vinni. Nagyon nehéz év van a pénzügyi iroda mögött. Köszönöm szépen. 
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Kocsis Györgyné óvodavezetı: Szeretném megköszönni én is a munkát az óvoda és a bölcsıde 
nevében, hiszen mi is nagyon sok segítséget kaptunk. Napi szinten kapcsolatban vagyunk a pénzügyi 
irodával, jegyzıi irodával. Köszönjük szépen. 
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: Köszönöm szépen.  
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, 
kérdezem elıször a Lajosmizsei Képviselı-testületet, hogy aki elfogadja a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 2014. évben végzett munkájáról, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta: 
 
  
 
 
49/2015. (V. 21.) ÖH. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 
a 2014. évben végzett munkájáról 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámolóját. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. május 21. 
 
 
 
Juhász Gyula 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: 
 
 
 
14/2015. (V. 21.) ÖH 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 
a 2014. évben végzett munkájáról 
 

Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámolóját. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. május 21. 
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Basky András: Én is szeretném mindenkinek megköszönni a munkáját. Egyszer egy kolleganı azt 
mondta, hogy azért ment erre a pályára, mert az édesanyja is a hivatalban dolgozott, és látta, hogy 
mindig 4 órakor haza tudott menni a munkából, és utána már a családé volt. Ma ez már nincs így 
sajnos. Sokáig bent vannak a kollegák, korán bemennek dolgozni, sokan hétvégére is hazaviszik a 
munkát. Nagy a felelısség mindenkin. Néha persze vannak panaszok is, de nem ez a jellemzı. 
Köszönöm minden munkatársamnak, jegyzı úrnak, aljegyzı asszonynak, irodavezetıknek. 
Mivel több napirendi pontunk nincs, így az együttes testületi ülést 08.45 órakor bezárom.  
 
 

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


