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Felsőlajos Község Önkormányzata 
 
LMKOHFL/49/8/2016. 
 
 
 
 
 
 

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 
2016. augusztus 16. 

 
 
 
 
  
Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 
 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (...) önkormányzati 
rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (....) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
 
 
 
31/2016. (VIII. 16.) ÖH     Az „Adósságkonszolidációban nem részesült települési 

önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” című pályázati 
kiírásra támogatási igény benyújtása 

 
 
32/2016. (VIII. 16.) ÖH  Első lakáshoz jutók támogatási kérelme  
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-án, 
13:45 órakor Lajosmizsén, a Városházán megtartott soros nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Makainé Antal Anikó, 
Majoros István, Czigány Lajos képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 5 fő. 
 

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző 
     S. Kovács Brigitta pénzügyi ügyintéző 
     dr. Tóth Andrea irodavezető 
     Őze Angéla pénzügyi vezető 
     Horváth Sándor pályázati referens 
      
Jegyzőkönyvvezető:    Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző  
 

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai soros ülésünkön 
megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 5 fő képviselő jelen van. 3 napirendi 
pontunk van és egy zárt ülés keretén belül. Van-e esetleg más javaslat a napi rendi pontok 
tekintetében?  Amennyiben nincs, fogadjuk el a napirendi pontokat, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 

 Napirend 
 

Előterjesztő 
 

1. 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. 
(…) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 
3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Juhász Gyula 
polgármester 

2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. 
(…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Juhász Gyula 
polgármester 

3. Az „Adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” című pályázati kiírásra 
támogatási igény benyújtása 

Juhász Gyula 
polgármester 

4. Interpelláció  

 
Zárt ülés 

 

1.  Első lakáshoz jutók támogatási kérelme  Juhász Gyula 
polgármester 
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1. napirendi pont: 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (…) önkormányzati 
rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Juhász Gyula polgármester: 1. pont anyagköltség támogatást kapott az Önkormányzat 
2.324.353 Ft-ot a közfoglalkoztatáshoz. 2. pont a közfoglalkoztatási támogatás, ezeket a 
költségvetésünkben nem tudjuk szerepeltetni, a tervezési idő szakaszában még nem ismert, 
hogy hány főre és milyen támogatás kapunk. Az első pontnál a közvetlen költségnél el tudtuk 
látni különféle munkavédelmi eszközökkel, munkavédelmi bakanccsal és ruházattal a 
közfoglalkoztatottakkal. 
A 3. pont decemberben előleget kaptunk, amikor a közfoglalkoztatási szerződést megkötöttük. 
4. pontnál a költségvetés maradványát állapítottuk meg, amely 36.732.000 Ft. 5. pont április-
május- június július hó kompenzációja. 6. pont a viziközmű-fejlesztési számla bevételéből 
valósult meg a tűzcsapok beszerzése 355.000 Ft értékben. 7. pont az Örkényi 
Takarékszövetkezettől kaptunk 40.000 Ft támogatást. Ezeket a mellékletekben tételesen 
szerepel. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, a rendelet-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a rendelet-
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2016. (….) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről 

szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 
„ (2) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 

 
 
 

a) tárgyévi bevételek főösszegét 101 404 476 Ft-ban 
 

  
b) tárgyévi kiadások főösszegét 101 404 476 Ft-ban 
 

  
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 64 672 476 Ft-ban 

ca) működési költségvetést 63 580 476 Ft-ban 
cb) felhalmozási költségvetést 1 092 000 Ft-ban 
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d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 101 044 783 Ft-ban 
da) működési költségvetést 89 519 821 Ft-ban 

             melyből tartalékok 34 894 319 Ft-ban 
               általános tartalék 32 254 307 Ft-ban 
           és céltartalék 2 640 012 Ft-ban 

 db)  felhalmozási költségvetést 11 524 962 Ft-ban 
 

  
e) költségvetési egyenleg összege 

  
ea) működési költségvetés egyenlege -25 939 345 Ft-ban 
eb) felhalmozási költségvetés egyenlege -10 432 962 Ft-ban 

 
  

f) tárgyévi költségvetési többlet/hiány összegét állapítja meg -36 372 307 Ft-ban 
   
g) finanszírozási egyenleg összegét 36 372 307 Ft-ban 

ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására 
szolgáló előző évek maradványát 36 732 000 Ft-ban 

gb) Költségvetési hiány belső finanszírozását 
meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló 
bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele 

0 Ft-ban 

   
gc) Államháztartáson belüli megelőlegezések 

visszafizetése 359 693 Ft-ban 

hagyja jóvá. 
  

 
 

2. § 
 

(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről 
szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet 
lép. 

 
(2) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről 

szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 
(3) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről 

szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 
(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről 

szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

 



 
5 

 

(5) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről 
szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet 
lép. 

 
(6) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről 

szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

 
 

3. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő 
napon hatályát veszti. 

 
 
 

  Juhász Gyula       dr. Balogh László  
  polgármester                            jegyző 
 

 
A kihirdetés napja: 2016. ……… 
 
 
 

dr. Balogh László  
          jegyző 

 
 
 
 
2. napirendi pont: 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Juhász Gyula polgármester: Ezzel kapcsolatben kérdés, észrevétel?  
 
Makainé Antal Anikó: Az Ügyrendi Bizottság a napirendi pontot tárgyalta és elfogadásra 
javasolta.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen. A címer rendeleteket elfogadtuk. Ha a 
vállalkozások a címer és a zászló megjelenítését kéri, nem kérünk a használatért térítési díjat. 
Ez a polgármester hatáskörébe tartozna, és így nem kell a testület elé terjeszteni a kérelmeket. 
Annak csak örülünk, ha a címerünk vagy a zászlónk megjelenik egy vállalkozásban. A másik 
módosítás a névszerinti szavazást kellett szabályozni. Hogyan kell alkalmazni, szavazni, ez le 
van írva az előterjesztésben. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a rendelet-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a 
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rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2016. (….) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Felsőlajos Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. 
(IV.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. a) pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 23. § (9) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„(9) A Képviselő-testület név szerint szavaz a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvényben, az Mötv.-ben meghatározott esetben. A Képviselő-testület bármelyik képviselő 
javaslatára név szerinti szavazást rendelhet el.” 

2. § 
 
(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet 
szerint módosul.  
 

3. § 
 
 
(1) Ez a rendelet 2016. szeptember 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépés napját 
követő napon hatályát veszti. 
 
 
Juhász Gyula         dr. Balogh László 
polgármester          jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. …… 
 

 
                                                                  dr. Balogh László  

                                                                   jegyző 
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1. melléklet a 12/2016. (….) önkormányzati 

rendelethez 
 
1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az alábbi 21) 
ponttal egészül ki: 

 
[ A Képviselő-testület által a polgármester hatáskörébe utalt ügyek] 
 
 

„21) Ellátja a helyi címer és zászló használatának engedélyezésével kapcsolatos 
feladatokat.”  
 
 
3. napirendi pont: 
Az „Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása” című pályázati kiírásra támogatási igény benyújtása 
 
Juhász Gyula polgármester: Azt gondolom, hogy a Képviselők jól ismerik. Nem változtak a 
pályázati feltételek kiírása, szinte ugyanaz lett kiírva, ugyanúgy lehet felhasználni. Az előző 
pályázatnál is úgy döntöttünk, hogy az Óvoda utcának az Akácfa út és a Fő utca közötti 
szakaszát aszfaltburkolattal látnánk el. Elkészítettük a terveket, amik jelen esetben is 
érvényesek. Bekerülési értéke az előterjesztésben 4.000.000 forint és a javaslom is azt, hogy 
különítsük el a költségvetésünkből. Ha nyertes a pályázatunk, akkor ebből az összegből és a 
támogatás 10.000.000 Ft-ból, finanszíroznánk meg. Nem változott az elképzelés. Eldöntöttük 
és itt a második lehetőség. Tudjuk nagyon jól azt, hogy szennyvíz-csatorna hálózat beruházás 
előtt állunk. Arra is van esély, ha a pályázatot megnyerjük, hogy a csatorna beruházás után 
megpróbálnánk úgy irányítani ezt a beruházást, hogy az első ütem ez a szakasz lenne. A 
csatorna beruházás után tudnánk megvalósítani, már amennyiben határidőn belül eleget 
tudunk tenni. Úgy emlékszem, hogy az előző pályázatnál többet költöttünk. 
  
Horváth Sándor pályázati referens: Igen, az előző pályázatnál 5.500.000 Ft szerepelt a 
szerződésben. Akkor a tervezési költségekkel, hatósági díjjakkal terveztük. Ezek már 
kifizetésre kerültek. A pályázatban ezek a költségek nem elszámolhatóak, mert van egy olyan 
pontja a felhívásnak, hogy a pályázati felhívást megjelenését követően kiállított számlákat 
tudjuk csak beletenni ebbe az anyagba. A kivitelezés költsége van benne, illetve egy pici 
tartalék.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen! Ezeket a költségeket már kifizettük. Ez 
teljesen így volt rendben. A teljes szakaszra amúgy sem volt elég a pénz. Egyébként is ezek 
az összegek, amiket kifizettünk a tervezésért, az engedélyezésért. Ezeket egyébként sem 
tudtuk volna elszámolni. Hiszen többe kerül maga a bekerülési költség, mint amennyi 
támogatást kapnánk. Ezeket minden féle képen saját forrásból kell finanszírozni. Körülbelül 
700.000 Ft-ot már elköltöttünk korábban. Engedélyek érvényesek. Kérdezem a Képviselőket, 
hogy egyetértünk-e, hogy ismételten erre a szakaszra adjuk be a pályázatot. A költségek 
ismertek, pénzt tudunk hozzá tenni. Van lehetőségünk ezt a pályázatot benyújtani, és az 
önrészt tudjuk biztosítani.  
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Czigány Lajos képviselő: Csak ebben gondolkozzunk szerintem, hiszen erre szólnak az 
engedélyek és ez lett elindítva. 
  
Balogh László jegyző: Augusztus 31-ig már nem tudnánk új engedélyt kérni másik utcákra. 
 
Horváth Sándor pályázati referens: Az előző pályázatnál adott egy 3 hónapos határidőt 
beszerezni az engedélyeket. Ha nyert volna a pályázat, addigra rendelkeztünk volna vele. De 
most ez is egy előírás, hogy a pályázat benyújtásáig rendelkezni kell a jogerős engedélyekkel. 
Egy ilyen engedély beszerzése 3 hónap.  
 
Juhász Gyula polgármester: Akkor továbbra is úgy gondolom, hogy jó döntés hoztunk. 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben 
nincs, a rendelet-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Felsőlajos Község  
Önkormányzata 

 
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2016. augusztus 16-i soros ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 
31/2016. (VIII. 16.) ÖH  
Önkormányzati fejlesztések támogatásával kapcsolatos pályázat benyújtása 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása című pályázati kiírásra 2016. évben a település belterületén út, híd vagy 
járda építésére, felújítására, karbantartására alcélra pályázatot nyújt be az Óvoda 
utca Fő utca és Akácfa utca közötti szakaszának aszfaltburkolattal történő ellátására. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 
4.000.000.- forint önerőt Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19) önkormányzati rendelet 1. 
mellékletének „Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai” című táblázat 
3.1. sorának terhére biztosítja. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázathoz szükséges valamennyi dokumentum beszerzésére és 
ehhez kapcsolódó aláírások megtételére valamint a pályázat benyújtására, nyertes 
pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására, a megvalósításhoz szükséges 
nyilatkozatok, szerződések aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. augusztus 16. 
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4. napirendi pont: 
 
Interpelláció 
 
Majoros István képviselő: Nagykovácsék útján 2 kocsi nem fér el egymás mellett. Nincs 
meg a 7 méter távolság, sőt még a 4 méter sem.  
 
Juhász Gyula polgármester: Még egy jelzés érkezett, hogy gallyazzuk le. Egy egyszerű 
méréssel le lehet mérni az út szélességét. Jegyző Úr javaslata, hogy GPS-es mérést kérjünk, 
aminek költsége van. Történt az egyik tulajdonos részéről egy határvonal mérés. Gábor vagy 
Ödön megtudja határozni milyen széles ez az út. Ha a tulajdonosok részéről is elfogadható, 
hogy kimérnénk ezt az utat, akkor ezt az útszélességet tartani kellene. Amennyiben felkérjük 
tulajdonosokat, főleg itt a fákat rendezzék, amennyiben ők nem hajlandóak akkor mi 
megtesszük a közmunkásainkkal.  
 
Majoros István képviselő: Nem csak a fákkal van ott baj, hanem Krisztián bekerítette 
például a fóliáit és a kerítésen kívül is felmarózta. Elvett az útból 1,2 métert. 
 
Juhász Gyula polgármester: Megmondom őszintén nem voltam ezen az érintettrészen, de 
arra fogok menni. Megkérjük arra, hogy az utat már ne kezelje. 
 
Kun János képviselő: Nincs más olyan utca, ami fel van marózva? 
 
Majoros István képviselő: De van! 
 
Juhász Gyula polgármester: Kimegyek ezekre a részekre és beszélek a tulajdonosokkal. 
Ödön vagy Gábor meghatározza az útszélességet. 
 
 
Kun János képviselő: Ebben az esetben nem lehet elmenni az eperfától és tönkreteszi az 
autót.  
 
dr. Balogh László jegyző: Azért kell meghatározni az útnak a szélességét, mert az 
űrszelvényébe nem nőhet bele a fa.  
 
Juhász Gyula polgármester: Pista bácsi ezt így elfogadod? Gábornak szólunk az út 
kimérésében. A tulajdonosoknak vagy a közmunkásoknak szólunk, hogy távolítsák el az 
akadályokat ezeken az útszakaszokon.  
 
Majoros István képviselő: Igen, elfogadom! Köszönöm szépen! 
 
Juhász Gyula polgármester: Van- e egyéb interpelláció? 
 
Czigány Lajos képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy van a kezünkben egy olyan eszköz, 
aki nem gondozza saját telkét, hogy felszólítsuk?  Mi a helyzet a Vízművesek esetében? Az 
Akácfa és Óvoda utca sarkát Vízmű terület részét, az utca terület részét és a Globus részét is 
nézzétek meg. Egyszerűen katasztrofális.  Az ország bármely területén, a Vízmű területén 
parkosítanak, gondozzák a kertet.   
 
dr. Balogh László jegyző: Ödönt megkérjük, hívja fel a figyelmüket.  
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Juhász Gyula polgármester: Rendben, Elfogadod-e a választ? 
 
Czigány Lajos képviselő: Igen, elfogadom.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen! A mai ülést 14.06 órakor bezárom. Zárt 
ülés következik. 
 
 
 
      kmf. 
 
 
 

   Juhász Gyula sk.          dr. Balogh László sk. 
   polgármester       jegyző 

 


