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Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (…) önkormányzati 
rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

1/2019. (I.17.)  Javaslattétel dohánytermék-kiskereskedelemmel foglalkozó személyre 

2/2019. (I.17.)  Pályázat benyújtása a belügyminiszter által kiírt kiegyenlítő bérrendezési 
alap támogatására című pályázatra 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 17-én 15.06 
órakor, Felsőlajos Faluházán megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Czigány Lajos, Makainé 
Antal Anikó, Majoros István képviselők.  
A Képviselő-testület létszáma összesen 5 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 
            
    
Egyéb meghívottak:    Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi ref. 
      Farkas Tamás 
      Szöllősi Balázs 
   
Jegyzőkönyvvezető:     Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli nyílt 
ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 5 fő képviselő jelen van.  A 
meghívóban három napirendi pont szerepel. Van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata? 
Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért így a napirendi ponttal, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi napirendi ponttal fogadta el: 
 

 Napirend 
 

Előterjesztő 
 

1. 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. 
(…) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 
szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Juhász Gyula 
polgármester 

2. Javaslattétel dohánytermék-kiskereskedelemmel foglalkozó személyre Juhász Gyula 
polgármester 

3. Pályázat benyújtása a belügyminiszter által kiírt kiegyenlítő 
bérrendezési alap támogatására című pályázatra 

Juhász Gyula 
polgármester 

1. napirendi pont: 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati 
rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Polgármester Úr ismertette a Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött 
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háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. 
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 
Jegyző Urnak átadom a szót. 
 
dr. Balogh László jegyző: Január 2-án beérkezett a kijelölő határozat a Katasztrófavédelmi 
Hatóságtól. A kijelölt szolgáltató ismét a Faragó Környezetvédelmi Kft. A támogatási 
szerződést megkötése 2019. január 8-án megtörtént. A kijelölt szolgáltató kötelessége 10 napon 
belül az indokolt többletköltségeit igazoltan be kell nyújtania a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz, amit aláírva el kell juttatnia az önkormányzathoz. A határidő 2019. 
január 12-én lejárt. Erre tekintettel össze kellett hívni a Képviselő-testületet. Az anyag az 
ígéretekkel ellenében nem készült el. Az új adatlapok a napokban kerülnek feltöltésre. Ha 
megkapjuk az anyagot 5 napon belül meg kell hozni a döntést és újra össze kell hívni a 
Képviselő-testületet.  
Jegyző Úr ismertette a rendelet-tervezetet. 
 
Juhász Gyula polgármester: A kijelölt szolgáltató nem változik, aki köteles 2019. december 
31-ig ellátni a feladatot. Jövőre ismételten ki kell jelölni egy szolgáltatót a feladat elvégzésére. 
Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet-
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal 
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet hozta meg: 
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Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2019. (...) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés b), c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 11. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés 
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörben eljáró Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya véleményének kikérésével – a következőket 
rendeli el: 

1. §  

(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 
4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„(2) A közszolgáltató, mint a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 
kijelölt közérdekű szolgáltató, Felsőlajos Község közigazgatási határain belül köteles a 
feladat ellátását határozott időre, az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de 
legfeljebb 2019. december 31. napjáig rendszeresen elvégezni.” 

 

2. §  
 

  
(1) Ez a rendelet 2019. január 19. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 Juhász Gyula dr. Balogh László  

  polgármester            jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2019………………. 

  dr. Balogh László  

            jegyző 
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2. napirendi pont: 
Javaslattétel dohánytermék-kiskereskedelemmel foglalkozó személyre  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Polgármester Úr ismertette a javaslattétel dohánytermék-
kiskereskedelemmel foglalkozó személyéről szóló előterjesztést. 
Két kérelem érkezett be a dohánytermék forgalmazásával kapcsolatban. A kérelmeket 
megtekintette a Képviselő-testület. Megkérem a kérelmezőket, hogy mutassák be a 
dohánytermékek értékesítésére vonatkozó elképzeléseiket. Szöllősi Balázsnak átadom a szót. 
 
Szöllősi Balázs: Szöllősi Balázs vagyok. Néhány szóban bemutatkoznék. Kecskeméten élek 
már 22 éve, de korábban Budapesten éltem. Három gyermek édesapja vagyok. Azért tartom ezt 
fontosnak elmondani, mert egyedüli idegenként ülök itt Önök között, de még Kecskeméten is 
idegen voltam pár évig és most már nem vagyok az, ami nagyon jó dolog az én életemben. 
Olyan vállalkozást építettem egész életemben, amiben hittem, hogy hasznosak körülöttem a 
társadalom és a saját családom számára. Azok a boltok, amiket Kecskeméten üzemeltetek, 
amióta dohánybolt pályázhat Magyarországon az év boltja megtisztelő címre, minden egyes 
évben az én boltom nyerte ezt el. Szeretném bemutatni egy kisfilmet. Nemrég hallottam, hogy 
Felsőlajoson megszűnik a dohányértékesítés jogosultsága. Arra gondoltam, hogy csinálhatnánk 
egy olyan boltot, ami hasznára válik a településnek. Megkerestem a most hányatatott sorsú Peti 
Presszó tulajdonosát és sikerült megállapodnom abban, amennyiben Önök támogatnak engem 
akkor fogunk tudni csinálni ott egy boltot. Azt a házat fogjuk felújítani az Önök kívánságának 
megfelelően, ami jelenleg a csoda szép kis falunak a legcsúnyább épülete. E módon nem csak 
egy jó boltot csinálhatunk, hanem az egész falunak a képét megtudjuk javítani. A kiosztott 
brossurában szerettem volna bemutatni, hogy körülbelül mit képzeltünk el. Rögtön választás 
elé állítottam a tisztelt jelenlévőket. Amennyiben úgy döntenek, hogy mi csináljuk ott boltot, 
akkor hogy nézzen ki ez az épület. Hiszen az Önök falujának, még ha nem is a legjelentősebb 
épülete, de a látképét, ami az útról nyílik, mindenféleképpen befolyásolja. Egyszerű csinos 
boltkép vagy egy extravagáns boltkép is lehet. Erről majd akkor lesz érdemes gondolkodni, ha 
úgy gondolják, hogy csináljuk mi. Mindenféleképpen szeretnénk hasznos tagjává válni a 
falunak. Lehetőségem volt beszélgetni Farkas Tamással, aki a falunak egy megbecsült lakosa. 
Nagyon jól megtudnánk élni egymás mellett az ő boltja és az én boltom. Abban az esetben, ha 
nálam van a dohány értékesítés jogosultsága, ha nálam nincs meg a dohány értékesítés 
jogosultsága, akkor nekem nem érdemes egy kis bolt megnyitása. Abban az esetben, ha 
mellettem döntenek, hiszek abban, hogy három nagyon jó boltja lehetne a településnek. Ha 
pedig nem, akkor megmarad ez a két bolt és veszíteni akkor sem fog ez a település. Magammal 
hoztam egy kisfilmet, amivel 2018-ban bemutattuk a boltunkat a nagyvilágnak. Természetesen 
nem pont ilyen boltot szeretnék. 
 
A kisfilm levetítése a Képviselő-testület számára.  
 
Szöllősi Balázs: Ez csak egy fogás az étlapról, hogy ilyet is tudunk. Valószínűleg tartom, hogy 
nem pont ilyen boltra van szükség. Nekem nagyon fontos az Önök véleménye, nem csak a 
döntés szempontjából, hanem teljesen felesleges egy boltot csinálni egy olyan környezetben, 
ami nem befogadó, ha az én elképzeléseim nem találkoznak a környezet elképzeléseivel. 
Biztosak lehetnek abban, ha Önök támogatják az én elképzeléseimet, akkor nagyon szuper 
boltot fogunk tudni csinálni és mindenkinek nagyon fog neki örülni. Nagyon szépen köszönöm, 
hogy meghallgattak.  
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Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a bemutatkozást. Felsőlajoson nem ilyen 
üzletre van szükség, de látszik az, hogy mire képesek. Átadom a szót Farkas Tamásnak. 
 
Farkas Tamás: Farkas Tamás vagyok, felsőlajosi lakos. Hat éve kezdtem meg a kereskedelmi 
pályafutásomat a helyi Coop üzletben. Azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres három évet 
tölthettem itt. A falu összes lakójával baráti kapcsoltban voltam. Ott történt egy bolt eladás és 
elsődleges vásárló lettem volna, szerettem volna itt maradni, de ez sajnos nem jött össze, az 
anyagiak miatt. Megkerestek a Hunor-Coop Kft-től, hogy a Coop üzletet vigyem tovább. Amit 
minden további nélkül el is fogadtam. Két és fél évet töltöttem el ott. Novemberben láttam a 
hirdetést, hogy a felsőlajosi kis bolt kiadó. Azonnal kaptam rá, szerettem volna visszajönni. 
Természetesen az ember csak saját magának szeretne dolgozni. Ismerem a helyieket, tudom, 
hogy mit szeretnének. Nagy konkurencia volt, mert 25 jelentkező volt a boltra, valaki meg is 
vette volna. Én csak bérlem a boltot, sajnos annyi pénzzel nem rendelkezem, hogy 
megvásároljam az ingatlant. Múlthét kedden nyitottam meg az üzletet. Teljes átalakuláson 
mentünk keresztül. A bolt teljesen letisztult képet mutat. Fontosnak tartom a friss áru előtérbe 
helyezését, ami megvalósult. Eddig pozitív visszajelzéseket kaptam. Csinálni kell, munka van 
vele. Abszolút várakozáson felüli a dolog a részemről. Eddig működött ez a trafik is. Az előbb 
bemutatott tervek alapján nem ilyen lesz. Itt már kialakított gépek, berendezések vannak. 
Felsőlajos kis falu, itt az emberek szeretik a megszokottságot. Ha eddig ide jöttek, akkor ide is 
fognak menni. Beadtam a pályázatomat arra, hogy szeretném továbbvinni a trafikot. Nem 
tudtam, hogy még másik pályázó is lesz. Jó lenne, ha továbbra is ott lenne a trafik. A boltnak is 
vonzerő lenne ez. Nem erre tettem fel mindent, nem tartom függvényének, de mindenféle képen 
egy szükséges dolog lenne. Ha már itt működött, akkor ezután a továbbiakban is ott működne. 
Minden berendezés adott, felkészültek vagyunk. A lehető legrövidebb időn belül a falut el 
tudjuk látni dohányáruval. Nagyon nagy a kereslet erre. Egyre jobban hőbörögnek az emberek, 
hogy mikor lesz már dohányáru? Ez egy kész dolog, ha folytatódhatna ez így tovább, akkor 
nagyon örülnék neki.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a bemutatkozást. Van-e kérdés, észrevétel 
ezzel kapcsolatban? Eddig ott működött a dohánybolt. Más jelentkező eddig nem volt. 
Tulajdonváltozáskor több hónapon keresztül nem volt a településen dohánytermék. Más 
településen kellett beszereznie a dohányterméket. Fontos, hogy Felsőlajoson minél hamarabb 
dohányterméket lehessen vásárolni, hiszen aki dohányzik, az fontosnak tartja, hogy a 
településen megtudja vásárolni a terméket. Ha nincs kérdés, akkor megköszönném a 
kérelmezőknek azt, hogy eljöttek.  Képviselőkkel még átbeszélnénk az anyagot. A döntésről 
mindenképpen tájékoztatni fogjuk Önöket.  
 
Szöllősi Balázs: Még szerettem volna elmondani, hogy egy szép bolt mellett egy csodaszép 
falufrontot, külsőt tudunk adni, ha úgy hozza a sors.  
 
A pályázók 15.30 órakor kimentek a teremből. 
 
Juhász Gyula polgármester: A Képviselő társaim kit javasolnak? 
 
Czigány Lajos képviselő: Farkas Tamást javaslom. 
 
Kun János alpolgármester: Szerencsénk van, hogy Farkas Tamás már működött a településen.  
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Czigány Lajos képviselő: Tamás már működött a településen, a bolt adott, teljesen készen van. 
Ha most neki fognak kint annak, ismerve a vállalkozó kőműveseket, festőket, abból nem lesz 
most dohánybolt egy hamar.  
 
dr. Balogh László jegyző: Jelenleg nincs dohánykereskedő Felsőlajoson. Ilyenkor a Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. megkeresi a települést és javaslatot kér a pályázat 
eredményes lezárásáig. Itt egy átmeneti időszakról van szó. Nem biztos, hogy a javasolt 
személyt ők elfogadják, a döntést majd ők hozzák meg. Átmenetileg addig, amikor a pályázat 
lezárul, addig is legyen a településen dohányárusítás.  
 
Majoros István képviselő: Farkas Tamást javaslom, de ha a sarki boltot rendbe hoznák, akkor 
más lenne a falu kinézete is. 
 
Makainé Antal Anikó képviselő: Farkas Tamást javaslom. 
 
Czigány Lajos képviselő: Beszélni kell egy dohányboltossal, hogy mennyi pénz van a 
dohányban? 
 
Juhász Gyula polgármester: A forgalomnak a 12%-a. Az előző bolttulajdonos elmondta, hogy 
a dohányboltban kicsi a forgalom. 250.000 Ft értékű szoftvert kellene telepíteni és az 
önkormányzattól támogatást kért volna.  
Jegyző Úr is elmondta, hogy most lesz egy ideiglenes kijelölés. Farkas Tamás rendbe teszi a 
boltot, megteremi a feltételeket. Ki lesz írva a pályázat és kérdés az, hogyan fognak majd 
dönteni. Nekünk ebbe beleszólásunk már nem lesz. Ha Tamástól elveszik a dohánytermék 
forgalmazásának jogosultságát, aki beruházott pár százezer forintértékben és alkalmazottat is 
szükséges felvennie. Onnantól kezdve nekünk már nincs rá hatásunk.  
 
Makainé Antal Anikó képviselő: Mindenféle képen Farkas Tamást kell támogatni. 
 
dr. Balogh László jegyző: A másik üzlet még nincs kész. Ez állami monopólium és 
koncessziós szerződéssel tudja átengedni az állam. Kizárólagosan ez csak az állam joga. 
Pályáztatni kell.  
 
Juhász Gyula polgármester: Van olyan település, ahol postával együtt működtetik a 
dohányboltot, lottót. Én is úgy gondolom, hogy Farkas Tamást kellene támogatni. Csak nehogy 
egyszer meg kelljen keresni őket dohánybolt nyitása érdekében, mert a posta is elmegy innen.  
Örültem volna, ha a Peti Sörözőt rendbe teszik. Tényleg meghatározza a település arculatát. 
Tamás fellendítette a boltot, megbízik benne a lakosság.  
 
Kun János alpolgármester: Itt nem csak dohánytermékek árusításáról van szó, hanem egyéb 
más termékekről árusításáról. Ez egyik boltnak sem hiányzik. A bolt tulajdonosok is 
felsőlajosiak. A Kunság kocsmának már régen dohányboltot kellett volna nyitnia, frekventált 
helyen van.  
  
dr. Balogh László jegyző: A főút forgalmára épít.  
 
Juhász Gyula polgármester: A Tamás sosem fogja bevonzani a fiatalokat a főútról. 
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Kun János alpolgármester: Elvették a dohányárut az élelmiszerboltokból, de viszont a 
dohányáruhoz oda engedték az élelmiszert. Legyen kizárólagosan csak dohánybolt. 
 
Juhász Gyula polgármester: Volt olyan elképzelés, hogy a trafikban lenne égetett szesz. 
Tamás megkapná a lehetőséget a dohánytermékre. Az átmenő forgalom megvásárolná a 
dohányterméket a főúton, de a helyi lakosság Tamásnál venné meg.  
 
Kun János alpolgármester: Ha Tamás ezt tudja előre, akkor nem biztos, hogy belevág ebbe.  
 
dr. Balogh László jegyző: Most visszaléphetett volna.  
 
Kun János alpolgármester: Már sok pénzt belerakott ebbe.  
 
Juhász Gyula polgármester: Szöllősi Balász azt mondta, ha a Képviselő-testület úgy 
gondolja, hogy ilyen bolt nem kell Felsőlajosra, akkor nem foglalkozik vele. Tamás sok pénzt 
ráköltött az dohánybolt kialakítására, alkalmazottakat vett fel.  
 
Kun János alpolgármester: Ő is megtett mindent, mi is megtettünk mindent.  
 
Juhász Gyula polgármester: Arra a kis boltra szükség van. Nem gondoltam volna, hogy 
rengeteg jelentkező volt a boltra.  
Ki az aki, a dohánytermékek forgalmazásával Farkas Tamást támogatja? Van-e ezzel 
kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
azzal, hogy Farkas Tamást javasolja a dohány-kiskereskedelmi tevékenység elvégzésére, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 
 

1/2019. (I.17.) ÖH. 
Javaslattétel dohánytermék-kiskereskedelemmel foglalkozó személyre 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőlajos Község 
vonatkozásában az ideiglenes dohány-kiskereskedelmi tevékenység elvégzésére Farkas 
Tamást javasolja. 

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az előterjesztés mellékletében található adatlap kitöltésére és annak 
határidőben történő visszaküldésére az ND Nonprofit Zrt. részére. 

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. január 17. 
 

3. napirendi pont: 
Pályázat benyújtása a belügyminiszter által kiírt kiegyenlítő bérrendezési alap 
támogatására című pályázatra  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Lajosmizsén megszületett már a döntés? 
 
dr. Balogh László jegyző: Igen.  
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Juhász Gyula polgármester: Ez még is csak lajosmizsei döntés, mint a miénk vagy legalább 
is nagyon összhangban kellene lennie Lajosmizsével. Kérem Jegyző Urat tájékoztassa a 
Képviselő-testületet a napirendi pontról. 
 
dr. Balogh László jegyző: Lajosmizse másfél órával ezelőtt elfogadta ezt az anyagot. A 2019. 
évi költségvetési törvényben a köztisztviselők bérrendezésére elkülönítettek a 11 milliárd 
forintot. A 2019. évi költségvetési törvényt elfogadták már tavaly nyáron. Ismert volt, hogy 
bérrendezési pályázat lesz. 2019. január 25-én kell benyújtani a pályázatot. A pályázat nehezen 
érthető, kevés információnk van. Minden településnek döntést kell hozni a pályázatról. Közös 
Hivatal esetén nem rendelkezik arról, hogy a székhely önkormányzat, illetve Felsőlajos 
adóerőképességét is figyelembe kellene venni. Melléklet szerint Lajosmizsét hozza a 35.000-
38.000 forintos sávban, az elismert hivatali létszám 30,12 főre pályázat képesek vagyunk. 14,5 
millió forintot igényelhetünk. Hogyan kell felhasználni, elszámolni vele nem egészen 
tisztázódott. Több féle értelmezési is van. A szegényebb települést támogatja az állam ezzel a 
kontrakcióval. A másik elképzelés, hogy az államnak az a célja, hogy a köztisztviselők bére 
emelkedjen.  14,5 millió forintot nem tudjuk, hogy 30 főre kell-e elszámolni, de úgy tudjuk, 
hogy igen. Összesen 41 fő dolgozik a Hivatalnál. A Hivatal látja el a Társulási feladatokat is, 
ez által 3 főt átvettünk az IGSZ-ből. Két közterület-felügyelő a Hivatalnál dolgozik. Se a 
Társulás 3 fője, közterület-felügyelők, takarítónők, sofőr nem biztos, hogy az elismert 
létszámba kell, hogy tartozzanak. Nem látjuk Felsőlajos és Lajosmizse ez évi költségvetési 
helyzetét pillanatnyilag. A könyveléshez nem érkezett meg néhány adat, amit a Kincstár tud 
nekünk nyújtani. Ennél fogva nem tudjuk lezárni a tavalyi évet Lajosmizsén és Felsőlajoson. 
Tegnap Lajosmizse polgármesterével arra a döntésre jutottunk, hogy a pályázatot be kell 
nyújtani. Aki beadja a pályázatát és a pályázati feltételeket teljesíti az megkapja a támogatást. 
Ezt most 30 főre kell-e felhasználni és a 11 embert majd az Önkormányzatnak saját forrásból 
kell majd biztosítania? A pályázat legfontosabb kikötése, hogy a 38.650 Ft-os illetményalap, 
ami kiinduló pontja a bérnek, 20%-al meg kell emelni, azaz 46.380.- Ft-ra. Járulékok nélkül 12 
millió forintot jelent. A pályázat kimondja, hogy az első 11 hónapban kell felhasználni az 
összeget. Végig futattam a rendszerünkön és ebbe saját forrást is kell beletenni. Kötelező elem, 
hogy 120%-ra fel kell emelni az illetményalapot.  
Jegyző Úr ismerteti, a határozat-terveztet. 
 
Juhász Gyula polgármester: Egyértelműen támogatni kell a pályázatot. Van-e ezzel 
kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 
 
2/2019. (I.17.) ÖH. 
Pályázat benyújtása a belügyminiszter által kiírt  
kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására című pályázatra 

 
Határozat 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Lajosmizse 
Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal elismert hivatali létszámára vonatkozóan a belügyminiszter által a 
Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: 
Kvtv.) 3. melléklet I.12. pontja szerint kiírt kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására 
című pályázatra.  

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testület támogatja és egyben egyetért 



10 
 

azzal, hogy a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselőkre vonatkozóan az illetményalapot  Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete nyertes pályázat esetén 2019. évre (2019. január 1-jétől kezdődően) 
a Kvtv.-ben rögzítetthez képest megemelt összegben, azaz 46.380.- Ft-ban hagyja jóvá.  

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Lajosmizse Város 
polgármesterét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges adatlapot elkészítse, a 
szükséges dokumentumokat hitelesítse, valamennyi dokumentumot a szükséges 
aláírásával ellássa,  a pályázat benyújtásához kapcsolódó valamennyi szükséges egyéb 
intézkedést és nyilatkozatot megtegyen, majd a pályázatot elektronikusan és 
papíralapon is benyújtsa.   

4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Felsőlajos 
Község polgármesterét, hogy a fenti pályázathoz kapcsolódóan esetlegesen felmerülő 
intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye.   
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. január 17. illetve a pályázati határidők szerint  
 

Juhász Gyula polgármester: Mivel más napirendi pont nincs a mai rendkívüli testületi ülést 
16.15 órakor bezárom. 
 

kmf. 
 

 
 

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


