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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 2018. május 17-én 13.07 órakor Lajosmizse Városháza 
Dísztermében megtartott együttes üléséről. 
 
Jelen vannak:  
Felsőlajosi Képviselő-testület: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, 
Majoros István képviselő.  
Czigány Lajos és Makainé Antal Anikó 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, Borbély Ella és Sápi Zsomborné, Dr. Adonyi Lajos 
alpolgármester, Keresztes Ferenc képviselők. 
Sápi Tibor alpolgármester, Péli Szilveszter és Fekete Zsolt előre jelezték, hogy nem tudnak 
részt venni a mai ülésünkön. A Képviselő-testület létszáma 9 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 
     Horváth Sándor pályázati referens 
     Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
     Nagy István informatikus    
     Tengölics Judit intézményvezető 
     dr. Csikai Zsolt belső ellenőr    
     Varga Mária ÖB tag 
 
      
      
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 Czigány Lajos és Makainé Antal Anikó 
képviselők kivételével mindenki jelen van, így az ülés 3 fővel határozatképes. A Lajosmizsei 
Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Sápi Tibor alpolgármester, Péli Szilveszter és Fekete 
Zsolt 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 9 igen szavazattal –ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontot fogadta el: 
 
 



 
 Napirend 

 
Előterjesztő 
 
 
 

1. 
 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2017. évben 
végzett munkájáról  
 
 

dr. Balogh László 
jegyző 

1. napirendi pont: 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2017. évben végzett 
munkájáról  
Előadó: dr. Balogh László jegyző 
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: Polgármester Úr ismerteti a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2017. évben végzett munkájáról szóló előterjesztést. 
Tárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a Mezőgazdasági Bizottság 
és az Önkormányzati Bizottság. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Juhász Gyula Felsőlajos 
polgármesterének átadom a szót. 
 
Juhász Gyula Felsőlajos polgármester: Lajosmizse és Felsőlajos ügyeit a Közös Hivatalban 
végzik és két fővel a Felsőlajos Kirendeltségen is ellátják a feladatokat. Köszönöm szépen a 
Közös Hivatalban dolgozó munkatársaknak a segítséget, együttműködést és a beszámolót és 
elfogadásra javaslom.  
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: Van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
beszámolóval kapcsolatban? Belusz Lászlónak átadom a szót. 
 
Belusz László képviselő: Önkormányzati Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot. 
Megállapítottuk, hogy évről évre egyre több feladatot kell ellátni, megoldani. Felsőlajossal 
közösen közel 7000 ügyszám regisztráltak, Lajosmizsén 5513, Felsőlajoson 1835. 
Önkormányzati ülésen kértük a Jegyző Urat, hogy próbáljuk meg az ügyszámok csökkentését 
a feladatok átcsoportosításával vagy hatáskörök módosításával. Az Önkormányzati Bizottság 
elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: Van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
beszámolóval kapcsolatban? Sebők Mártának átadom a szót. 
 
Sebők Márta képviselő: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is megtárgyalta a beszámolót és 
elfogadásra javasolja. A Bizottsági ülésen említettük, hogy végtelen sok feladata van a jegyzői 
irodának a nagyon sok üléssel, a napirendi pontok előkészítésével, meghozott határozatokkal. 
49 ülést tartottunk az elmúlt évben, 289 napirendi pontot tárgyalt, meghozott határozatok száma 
187. Köszönöm az iroda előkészítő munkáját. Csatlakozom az előttem szólóhoz, valóban el kell 
gondolkodni a jegyzői iroda munkájának a csökkentése érdekében. Mérlegelni kell, hogy 
szabad-e ennyi ülést tartani a Társulás megtartása mellett. Milyen hátrányokat jelent a két 
képviselő testületnek a Társulás megszüntetése? Mert információim szerint nem sok anyagi 
előny származik belőle. Települési támogatásban 800 alkalommal részesült a lakosság, napi 
szintre lebontva 3-4 alkalom. Ez is nagyon sok. Miután nem vagyunk hátrányos település, nincs 
munkahely probléma. Teljesen indokolatlannak tartom a 800 alkalommal nyújtott települési 



támogatást. A kollégák megfelelő szakmai színvonallal látják el a feladatokat. Megköszönöm 
a munkájukat és elfogadásra javaslom a beszámolót. 
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: Van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
beszámolóval kapcsolatban? Józsáné dr. Kiss Irénnek átadom a szót. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselő: Az intézmények nagyok sok módon kapcsolódnak a Hivatal 
munkájához, együttműködnek napi szinten. Egymás nélkül nem is tudnánk a feladatainkat 
elvégezni.  
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: Van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
beszámolóval kapcsolatban? Jegyző Urnak átadom a szót. 
 
dr. Balogh László jegyző: Köszönöm szépen mindenkinek a pozitív véleményeket. 
Igyekszünk jól és hatékonyan működni, ennek érdekében mindent megteszünk. Egyetértek az 
elhangzottakkal, hogy a testületek és a társulás működése nagyon meghatározza a hivatal 
működését és e mellett számos egyéb más feladata is van az intézménynek. 49 ülést történt az 
elmúlt évben, gyakorlatilag minden hétre jut egy testületi ülés. Ennek van egy előkészítő és 
végrehajtási szakasza. Az Mötv. a hatásköröket a Képviselő testületre telepíti. Akkor lehet 
kevesebb testületi anyagot tárgyalni, ha a Képviselő-testület a hatásköreit szerveire átruházza. 
Meg kell vizsgálni azokat az ügyköröket, hatásköröket, amire a Képviselő testület lehetőséget 
lát, hogy átruházza. Az SZMSZ-ben kell rendezni. Nehéz évet zártunk. Az idei évben teljes 
változás állt be a hivatal életében. Az ASP bevezetése miatt az elmúlt évben migráció történt 
annak érdekében, hogy január 1-vel, illetve az adó résznél márciusban elindulhasson a rendszer. 
A kollégák képzésekre jártak. A migráció és az adattisztítások érintették a hivatal munkáját, 
mely többlet feladatot jelentett. Sikeresen fel tudtunk készülni, segítséget kaptunk a MÁK-tól, 
illetve a pénzügyes kollégák részére szerveztünk egy sikeres képzést is. Az adó modul néhány 
héttel ezelőtt elindult, problémák felmerültek, de tudjuk kezelni őket. Január 1-től új eljárási 
kódex lépett érvénybe és ez alapvetően megváltoztatta az egész hatósági munkát. Az ágazati 
jogszabályban jelennek meg a részletszabályok és ez komoly felkészülést jelent. Az 
elektronikus közigazgatás bevezetése sikerült, de még merülnek fel problémák.  
 
Basky András Lajosmizse polgármestere: Köszönöm szépen a kiegészítést. Van-e valakinek 
kérdése, észrevétele a beszámolóval kapcsolatban? A társulás működését meg kell vizsgálni. 
Anyagi okokra hivatkozva hoztuk létra a társulást, de nem csak e miatt jött létre. A rendkívül 
magas települési támogatást igénybevevők száma, mert nagyon sok család van az aki, 
halmozottan hátrányos helyzetű, idősek segítése, a gyerekek segítése fontos. Ebben szerepel 
még a temetési segély és a gyógyszer támogatás is. A képviselő-testület által hozott rendelet 
alapján születnek a döntések. A belső ellenőr idén ellenőrizni fogja települési támogatást.  
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 2017. évben végzett munkájáról, 
kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 
 



62/2018. (V.17.) ÖH. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 
a 2017. évben végzett munkájáról 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2017. évre vonatkozó beszámolóját. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 17. 
 
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 2017. évben végzett munkájáról, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
22/2018. (V.17.) ÖH. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 
a 2017. évben végzett munkájáról 
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2017. évre vonatkozó beszámolóját. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. május 17. 
 
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 13.27 órakor bezárom. 
 
 
 

kmf. 
 
 

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

 
 
 
 

dr. Balogh László sk. 
jegyző 



 
 


