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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság 2016. május 
17-én, kedden reggel 8.00 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott együttes 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről: 
   Sebők Márta   bizottság elnöke 
   Keresztes Ferenc  bizottság tagja 
   Belusz László  bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné  bizottság tagja 
    
dr. Török Tamás bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
 
   Mezőgazdasági Bizottság részéről: 
   Keresztes Ferenc  bizottság elnöke 
   Orbán Antal   bizottság tagja 
   Fekete Zsolt   bizottság tagja 
   Péli Szilveszter  bizottság tagja 
    
Kollár László bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
 

Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Basky András   polgármester 
   Sápi Tibor    alpolgármester 
   dr. Balogh László   jegyző 
   Muhariné Mayer Piroska  aljegyző 
   Gyurgyik Erzsébet    vezetői referens 
   Szilágyi Ödön   önkormányzati irodavezető 
   Mezeiné Hrubos Henrietta   adócsoport vezető 
   Gulyás Attiláné   pénzügyi iroda munkatársa 
   Varga Mária    könyvtár képviseletében 
   dr. Kmetovics András  jogi referens 
   dr.Tóth Andrea    jegyzői irodavezető 
   Nagy István    informatikus 
   Őze Angéla    mb. pénzügyi irodavezető 
   Tengölics Judit    IGSZ vezetője 
   Kocsis Györgyné   óvoda vezetője 
    
 
Jegyzőkönyvvezető:    Márton Györgyné 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai együttes ülésünkön megjelenteket.  
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Megállapítom, hogy a Mezőgazdasági Bizottság 5 tagjából 4 fő van jelen, Kollár 
László bizottsági tag igazoltan van távol az ülésről, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 
tagjából 4 fő van jelen, - dr. Török Tamás bizottsági tag igazoltan van távol az ülésről 
– így az ülés határozatképes. 
Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítője a két bizottság elnöke lesz, illetve Belusz László. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi 
pont tárgyalására, illetve módosításra javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a 
meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, és a jegyzőkönyv hitelesítők 
személyével, kérem, kézfelemeléssel jelezzük.  
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt, - a Mezőgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el. 
 
 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1.) A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója dr. Balogh László 
      a 2015. évben végzett munkájáról     jegyző 
 
Sebők Márta PEB elnök 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 40 fővel látja el munkáját. A Jegyzői 
Iroda fő feladata a Képviselő-testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyveinek 
elkészítése, hangszalagra rögzítése, bizottsági ülések előkészítése. Ezen kívül még 
számos egyéb feladat is van. 
 
A Jegyzői Irodán belül működik az Igazgatási Csoport.  
A csoport munkáját az ügyfélszolgálati tevékenység, a hatósági ügyintézés, valamin az 
ehhez kapcsolódó döntés előkészítő és adminisztrációs feladatok teljes körű ellátása  
alkotja. 
Az ügyfélhívó rendszer és az iktatóprogram által készített statisztika alapján a csoport 
2015. évi ügyfélforgalmi adata összesen 8767. 
A hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatban 2015. évben 1072 ügyirat keletkezett. 
Egy esetben kellett elbírálni fakivágási kérelmet 2015-ben. 
2015-ben 25 helyi méhész regisztrálta magát összesen 2.007 db méhcsaláddal. 
Összesen 27 esetben kellett hatósági bizonyítványt kiállítani a telephelyek 
alkalmasságáról. 
2015. december 31-én 292 kereskedelmi egység működött a városban. 
Az elmúlt 10 évben kiemelkedő volt a 2015. év, mert 139 házasságkötés történt 
Lajosmizsén és Felsőlajoson összesen. 
 
A Pénzügyi Iroda figyelemmel kísérte az önkormányzat irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek finanszírozását. Koordinálta az intézmények előirányzatait, a 
változások átvezetését a nyilvántartásokon és azokról tájékoztatta az illetékeseket. 
A Pénzügyi Iroda biztosította az önkormányzati költségvetés folyamatos likviditását. 
2015. évben likvid hitel felvételére nem került sor. 



 4

 
Az Önkormányzati Iroda készítette el az elmúlt évben összesen tárgyalt napirendi pont 
több mint 60 %-át. Végzi a köztemetővel kapcsolatos feladatok ellátását, a 
pályázatokkal összefüggő feladatokat, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat, 
telephely engedélyeztetéssel kapcsolatos feladatokat, közszolgáltatással kapcsolatos 
feladatokat, pályázatokkal kapcsolatos feladatokat, beruházásokkal kapcsolatos 
feladatokat, polgári védelmi feladatokat, katasztrófavédelmi feladatokat, honvédelmi 
feladatokat, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat, környezetvédelemmel 
kapcsolatos feladatok ellátását, hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, 
közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat, közterület-felügyelettel kapcsolatos 
feladatokat.  
 
Felsőlajosi kirendeltség. 
A kirendeltségen hivatali feladatokat ellátó köztisztviselők száma 2 fő. 
1 fő adó és pénzügyi ügyintéző, aki az ügykezelői valamint igazgatási feladatokat is 
ellát. 
 
Köszönjük szépen az irodáknak a működését és a dolgozóknak köszönjük a 
munkájukat. 
Jegyző úr anyagában látunk egy illetményről szóló táblázatot. 2008. óta nem változott 
a dolgozók bére. A várható jogszabályok nem fogják érinteni a dolgozók béremelését. 
 
dr. Balogh László jegyző 
Ez nagyon nehéz helyzetbe hozza a köztisztviselőket. Ez már látszódott a pénzügyi 
irodai állás pályáztatásakor, mert sok esetben sikertelenek voltak. A kezdő diplomás 
munkabér bruttó 140.000.- Ft. 
Basky András polgármester 
Akiket felvettünk, azok végzik a munkájukat becsületesen. A pályakezdőknek is 
lehetőséget kell adni, hogy elinduljanak a pályán. A Hivatal működik, jól működik, a 
frissen végzett diplomásokkal is jól tudunk dolgozni. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az általános tartalék terhére hozzunk létre egy olyan jutalom keretet, ami gyógyír 
lehet azoknak a kollégáknak, akik itt dolgoznak. 
dr. Balogh László jegyző 
2016. május 30-án rendkívüli ülés lesz, a zárszámadás megtárgyalása. 
Keresztes Ferenc bizottsági tag 
Fizetés kiegészítés kapcsán teljes mértékben egyetértek Sebők Márta bizottsági 
elnökkel. 
Sebők Márta bizottság elnöke 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 2015. évben végzett munkájáról, kérem,   
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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45/2016. (V. 17.) PEB hat. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal m 
beszámolója  a 2015. évben végzett munkájáról 
 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi 
  Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
  Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 2015. év- 
  ben végzett munkájáról. 
  Határidő: 2016. május 19. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Aki a Mezőgazdasági Bizottság részéről elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 2015. évben végzett 
munkájáról, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
10/2016. (V. 17.) MB hat. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal  
beszámolója  a 2015. évben végzett munkájáról 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgaz- 
  dasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a La- 
  josmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 2015. évben 
  végzett munkájáról. 
  Határidő: 2016. május 19. 
  Felelős:     Bizottság 
 
Sebők Márta PEB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-
e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? Amennyiben nincs, 
megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai együttes ülésünket ezennel berekesztem . 
 

K.mf. 
 
  Sebők Márta     Keresztes Ferenc 
  PEB elnök     MB elnök 
  MB jkv. aláírója 
 
  Belusz László 
  PEB tag 
  jkv. aláírója 
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