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Képviselő-testületének 2019. október 18-án, pénteken 13.00 órakor 

megtartott Alakuló üléséről készült jegyzőkönyv 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
43/2019. (X.18) ÖH. Polgármesteri program ismertetése 
44/2019. (X.18) ÖH. Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása  
45/2019. (X.18) ÖH. Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása  
46/2019. (X.18) ÖH. Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása  
47/2019. (X.18) ÖH. Alpolgármester választása 
48/2019. (X.18) ÖH. Polgármester tiszteletdíjának megállapítása 
49/2019. (X.18) ÖH. Polgármester költségtérítésének megállapítása 
50/2019. (X.18) ÖH. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
51/2019. (X.18) ÖH. Alpolgármester költségtérítésének megállapítása 
52/2019. (X.18) ÖH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 

Társulási Tanácsába tagok delegálása  
53/2019. (X.18) ÖH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 

társulási megállapodásának módosítása 
54/2019. (X.18) ÖH. Faragó Környezetvédelmi Kft. 2019. 01. 01. – 2019. 09. 

01. időszak közötti nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvízre vonatkozó beszámolójának 
elfogadása 

55/2019. (X.18) ÖH. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos 
pályázat ismételt kiírása 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 18- 
                án, pénteken 13.00 órakor, Felsőlajos Faluházában megtartott Alakuló  
                üléséről. 
Jelen vannak:  Juhász Gyula   polgármester 
   Kun János István  képviselő 
   Makainé Antal Anikó képviselő 
   Majoros István   képviselő 
   Czigány Lajos Vendel képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Balogh László jegyző 
 
Egyéb meghívottak: Szigetvári Márta Krisztina  HVB elnök 
    Terenyi Zoltán Józsefné  HVB tag 
    Havasi Pálné    HVB tag 
    Krasnyánszki Éva   HVB tag 
Péli Marianna HVB tag nem tud részt venni az ülésen. 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Juhász Gyula polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Jegyző Urat, Gyurgyik Erzsébet 
vezetői referenst, Szigetvári Márta Krisztina HVB elnök asszonyt, és a Helyi 
Választási Bizottság tagjait. 
Javaslom, hogy halgassuk meg a Himnuszt. 
 
Néma felállással a Himnusz meghallgatása. 
 
Juhász Gyula polgármester 
2019. október 13-án lezajlottak a helyi önkormányzati képviselő választások is. A 
2019. október 18-i alakuló képviselő-testületi ülés összehívására az SZMSZ 4. § (2) 
bekezdés és Mötv. 43. § (2) bek. alapján került sor.  
El szeretném mondani a képviselőknek, hogy a szavazók 31,2 %-a szavazott. Ez jónak 
mondható. A polgármester jelölt egy fő, képviselő jelölt 4 fő volt. Az, hogy ilyen 
mértékben jöttek el a település lakói, felhatalmazást kaptunk arra, hogy a települést 
irányítsuk és vezessük. 
Az utolsó képviselő-testületi ülésen megköszöntük az 5 éves munkát, változás nem 
volt a képviselők körében. A harmadik képviselő-testületi időszakot kezdjük, jól 
tudtunk működni, kívánom, így legyen ez továbbra is. 
Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, 5 fő képviselőből 5 fő jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek, javaslom, hogy a napirendi pontok szerint haladjunk az ülésen. Az alakuló 
ülés része a meghívó szerinti 11, 12, 13. pont, amiben döntést kell hozni. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta: 
 

 Napirend 
 

Előterjesztő 
 

1. 
 

Alakuló ülés ünnepélyes megnyitása Juhász Gyula 
polgármester 

2. Felsőlajos Község Helyi Választási Bizottsága elnökének 
tájékoztatója a 2019. október 13-i választás eredményéről 

Szigetvári Márta 
Krisztina 
HVB elnök 

3. Képviselő-testület eskütétele, esküokmány aláírása  Juhász Gyula 
polgármester 

4. Polgármester eskütétele, esküokmány aláírása Juhász Gyula 
polgármester 

5. Megbízólevelek átadása Szigetvári Márta 
Krisztina 
HVB elnök 

6. Polgármesteri program ismertetése Juhász Gyula 
polgármester 

7. Ügyrendi Bizottság megválasztása, 
 
Szünet az Ügyrendi Bizottság ülés időtartamára 

Juhász Gyula 
polgármester 

8. Alpolgármester választása, eskütétele, esküokmány aláírása Juhász Gyula 
polgármester 

9.  A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása Juhász Gyula 
polgármester 

10. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapítása 

Juhász Gyula 
polgármester 

11. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 

Juhász Gyula 
polgármester 

12. I. Faragó Környezetvédelmi Kft. beszámolójának elfogadása 
II. Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kiválasztásával 
kapcsolatban 
Döntés az ajánlati felhívás ismételt megküldéséről 

Juhász Gyula 
polgármester 

13. Tájékoztató a Képviselő-testület részére az összeférhetetlenségi 
szabályokról, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről és a 
méltatlansági szabályokról (szóban) 
 

dr. Balogh László 
jegyző 
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2./ Napirendi pont 
Felsőlajos Község Helyi Választási Bizottsága elnökének tájékoztatója a 2019. 
október 13-i választás eredményéről 
Juhász Gyula polgármester 
Felkérem Szigetvári Márta Krisztina HVB elnököt, hogy ismertesse a választás 
végleges eredményét. 
Szigetvári Márta Krisztina HVB elnök 
Ismertette a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolóját. 
Juhász Gyula polgármester 
Köszönöm elnök asszony tájékoztatását. Szeretném megköszönni HVB elnökének és 
valamennyi tagjának ezt a munkát. Örülök neki, hogy mindenki vállalta a Bizottságban 
betöltött szerepét.  
Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a munkáját, külön megemlíteném Péli Marian 
HVB tagot, aki nem tud részt venni jelen ülésen. 
Szeretném megköszönni egy kedves ajándékkal a képviselők munkáját, és további 
sikeres munkát kívánok. 

 
3./ Napirendi pont 
Képviselő-testület eskütétele, esküokmány aláírása 
Juhász Gyula polgármester 
Felkérem Szigetvári Márta Krisztina HVB elnököt az eskü szövegének előolvasására. 
Szigetvári Márta Krisztina HVB elnök 
Az eskü szövegét előolvassa, a képviselő-testületi tagok az alábbiak szerint teszik le az 
esküt a fenti napon; 
 
Én, Kun János István, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 
másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Felsőlajos 
település fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
Isten engem úgy segéljen!” 

 
Én, Makainé Antal Anikó, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 
másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Felsőlajos 
település fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
Isten engem úgy segéljen!” 

 
Én, Majoros István, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 
másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Felsőlajos 
település fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
Isten engem úgy segéljen!” 
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Én, Czigány Lajos Vendel, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 
másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Felsőlajos 
település fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
Isten engem úgy segéljen!” 

 
A Képviselő-testület tagjai az eskü letétele után aláírják az esküokmányokat. 
 
4./ Napirendi pont 
Polgármester eskütétele, esküokmány aláírása 
Juhász Gyula polgármester 
Felkérem Szigetvári Márta Krisztina HVB elnököt az eskü szövegének előolvasására. 
Szigetvári Márta Krisztina HVB elnök 
Az eskü szövegét előolvassa, Felsőlajos Község polgármestere az alábbi esküt teszi le 
a fenti napon; 

 
„Én, Juhász Gyula becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 
megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Felsőlajos település 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 
magyar nemzet javára gyakorlom. 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
A Polgármester az eskü letétele után aláírja az esküokmányt. 
 
     
5./ Napirendi pont 
Megbízólevelek átadása 
Juhász Gyula polgármester 
Köszönöm Szigetvári Márta Krisztina HVB elnök asszonynak az esküszövegek 
előolvasását, s kérem, hogy adja át a megbízóleveleket. 
Szigetvári Márta Krisztina HVB elnök 
Köszönti a képviselő-testület tagjait és a polgármestert és átadja részükre a 
megbízólevelet. 
 
6./ Napirendi program 
Polgármesteri program ismertetése 
Juhász Gyula polgármester 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Az alábbi programot szeretnénk megvalósítani az elkövetkezendő időszakban: 

- Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, környezetünk  megóvása érdekében; 
- Bölcsődei ellátás megvalósítása ez által új szolgáltatást nyújtunk a település 

lakosságának; 
- Az iskolai oktatás, óvodai nevelés körülményeinek további javítása; 
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- A könyvtár áthelyezése a Faluház  épületébe, valamint közösségi tér kialakítása, 
hogy a kultúra mindenki számára elérhetővé váljon; 

- Helyi hagyományok ápolása és kulturális programok szervezése; 
- Szociálisan rászoruló családok segítése és támogatása; 
- Közmunka program folytatása, segítséget nyújtva ezzel a felsőlajosi 

családoknak; 
- Iskoláért, gyermekekért alapítvány támogatása; 
- Szent László Római Katolikus Templom működésének, továbbépítésének 

segítése; 
- A település közbiztonsága érdekében a polgárőrség támogatása, további 

működések biztosítása; 
- Bel- és külterületi utak folyamatos karbantartása, az ott élők közlekedésének 

segítése; 
- A meglévő zöldterületek kezelése és újak létrehozása; 
- Optikai rendszer kiépítése a vállalkozások részére, illetve az egész településen; 
- Meglévő vállalkozások működésének segítése, új vállalkozások támogatása. 

 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a programmal kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, akkor kérem a képviselőket, kézfelemeléssel jelezzék, ha elfogadják a 
polgármesteri program ismertetését. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
43/2019. (X.18) ÖH. 
Polgármesteri program ismertetése 

 
H a t á r o z a t  

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász Gyula 
polgármester programismertetését elfogadja.  
 
Határidő: 2019. október 18. 
Felelős:     Képviselő-testület 

 
 
7./ Napirendi pont 
Ügyrendi Bizottság megválasztása 
Juhász Gyula polgármester 
A bizottsági szerkezet kialakítása, bizottsági tagok megválasztása  
 
Amennyiben a képviselő-testület a korábbi bizottsági struktúrának megfelelő 
bizottságot kíván létrehozni, úgy a hatályos SZMSZ alapján megteheti, 
megválaszthatja a bizottsági tagokat és elnököt. 
 
A hatályos SZMSZ-től eltérő bizottsági struktúra (pl. több bizottság választása vagy 
bizottsági névváltozás) szerint csak az SZMSZ módosítását (valamint megfelelő 
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kihirdetését) követően választhatók a bizottsági tagok, elnökök az alakuló ülésen.  
(Mötv.43. § (3) „A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény 
szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy 
bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, 
tiszteletdíjukról.”)  
 
(Erre is mód van, ha a fentiekben elfogadott rendelet módosításban elfogadta a 
testület)  
 
Mötv. 57. § „(1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza 
meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, 
működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester 
előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a 
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. A száz főt meg nem 
haladó lakosú településen a bizottsági feladatokat a képviselő-testület látja el. Az ezer 
főt meg nem haladó lakosú településen a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket 
egy bizottság is elláthatja. A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is 
választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság 
ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és 
kötelezettségeivel. 
 
(2) A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot hoz 
létre. A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott bizottság végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről 
és őrzéséről. Törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti, amelynek feladat- és 
hatáskört állapíthat meg.” 
 
Mötv. 58. § (1) bek. A bizottság elnökét is a képviselő-testület – és nem a bizottság – 
választja  
„ 58. § (1)A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által 
történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A 
bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a felét az 
önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy 
tagja a polgármester.” 
 
Az alakuló ülésen célszerű megválasztani az összeférhetetlenséggel, a 
vagyonnyilatkozatok kezelésével és ellenőrzésével foglalkozó bizottságot, mivel a 
képviselők és a polgármester a megválasztását követő 30 napon belül köteles 
vagyonnyilatkozatot tenni és ha van az összeférhetetlenséget megszüntetni.  
 
Mötv. „39. § (1) Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően 
minden év január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti 
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját 
vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
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élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet 
szerinti vagyonnyilatkozatát. 
(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az 
önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, 
természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. 
(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt 
bizottság (a továbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és 
ellenőrzi. Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez 
szolgáltatott azonosító adatok kivételével – közérdekből nyilvános. Az önkormányzati 
képviselő és hozzátartozója tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának benyújtását 
követően, az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-
vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja. Az önkormányzati képviselő 
hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a vagyonnyilatkozat-
vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából. 
(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat-vizsgáló 
bizottságnál bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a vagyonnyilatkozat-
vizsgáló bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselő-testületet. 
 
(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyonnyilatkozat-vizsgáló 
bizottság felhívására az önkormányzati képviselő köteles saját, valamint a 
hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító 
adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a 
vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását 
követő nyolc napon belül törölni kell.” 
 
Mötv. 37. § „(1) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a 
megválasztásától vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc 
napon belül köteles megszüntetni.  
 
Amennyiben jogszabályban meghatározottak szerint nem lehetséges az 
összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony harminc napon belül történő 
megszüntetése, akkor az önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony 
megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó 
nyilatkozatának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságnak 
történő átadását az összeférhetetlenség megszüntetésének kell tekinteni.” 
 
Mötv. 40. § „(2) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjával szemben 
fennálló összeférhetetlenségre az önkormányzati képviselőkre vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ha a képviselő-testület bizottságának nem 
képviselő tagja harminc napon belül nem szünteti meg a vele szemben fennálló 
összeférhetetlenségi okot, a képviselő-testület köteles a határidő lejártát követő ülésén 
az érintett bizottsági tagságát megszüntetni. E döntés ellen jogorvoslatnak helye 
nincs.” 
 
58. § (1) „A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által 
történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. 
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Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester. A bizottság elnökét és – az 
elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők 
közül kell választani.” 
 
A bizottsági tagok megválasztásakor az érintett ilyen tartalmú nyilatkozata alapján zárt 
ülés tartandó (Mötv. 46. § (2) bek. b) pont)  
 

46. § „(1) A képviselő-testület ülése nyilvános. 

(2) A képviselő-testület 

a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, 
kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; 

b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői 
megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást 
igénylő személyi ügy tárgyalásakor;” 
  
A bizottsági tagok megválasztásához minősített többségű döntés kell (Mötv. 42. § 2. 
pontja, Mötv. 50. §). 

 
Nyilatkozni kell arról, hogy a bizottsági tag a választással kapcsolatos napirendi 
pontnak a tárgyalásához nyílt ülésen hozzájárul-e vagy sem, és hogy vállalja-e a 
tisztséget. 

 
Juhász Gyula polgármester 
Az Ügyrendi Bizottság elnökének Makainé Antal Anikót javaslom. Kérdezem, hogy 
vállalja-e a tisztséget, és a nyílt ülésen való tárgyalást? 
 
Makainé Antal Anikó képviselő 
Igen, vállalom az Ügyrendi Bizottság elnöki tisztséget, s a nyílt ülésen való 
tárgyaláshoz hozzájárulok. 
 
Juhász Gyula polgármester 
Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, kérdezem a Képviselő-testület tagjait, aki 
egyetért Makainé Antal Anikó Ügyrendi Bizottság elnöki tisztségével, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, - ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt -1 fő, - Makainé Antal Anikó – nem szavazott – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
44/2019. (X.18) ÖH. 
Ügyrendi Bizottság elnökének  
megválasztása  
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H a t á r o z a t  
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Makainé Antal Anikót az 
Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztotta.  
 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. október 18.  
 
 
Juhász Gyula polgármester 
Az Ügyrendi Bizottság tagjának Majoros Istvánt javaslom. Kérdezem, hogy vállalja-e 
a tisztséget, és a nyílt ülésen való tárgyalást? 
 
Majoros István képviselő 
Igen, vállalom az Ügyrendi Bizottság tagjának tisztséget, s a nyílt ülésen való 
tárgyaláshoz hozzájárulok. 
 
Juhász Gyula polgármester 
Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, kérdezem a Képviselő-testület tagjait, aki 
egyetért Majoros István Ügyrendi Bizottság tagi tisztségével, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, - ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt -1 fő, - Majoros István – nem szavazott – az alábbi határozatot 
hozta: 
45/2019. (X.18) ÖH. 
Ügyrendi Bizottság tagjának  
megválasztása  

H a t á r o z a t  
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Majoros Istvánt az 
Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztotta.  
 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. október 18.  
 
Juhász Gyula polgármester 
Az Ügyrendi Bizottság tagjának Czigány Lajos Vendelt javaslom. Kérdezem, hogy 
vállalja-e a tisztséget, és a nyílt ülésen való tárgyalást? 
 
Czigány Lajos Vendel képviselő 
Igen, vállalom az Ügyrendi Bizottság tagjának tisztséget, s a nyílt ülésen való 
tárgyaláshoz hozzájárulok. 
Juhász Gyula polgármester 
Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, kérdezem a Képviselő-testület tagjait, aki 
egyetért Czigány Lajos Vendel Ügyrendi Bizottság tagi tisztségével, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, - ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt -1 fő, - Czigány Lajos Vendel - nem szavazott – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
46/2019. (X.18) ÖH. 
Ügyrendi Bizottság tagjának  
megválasztása  

H a t á r o z a t  
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Czigány Lajos Vendelt az 
Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztotta.  
 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. október 18.  
 
13.45 órakor szünet az Ügyrendi Bizottság ülés időtartamára. 
14.10 órakor folytatódik az Alakuló Ülés. 
 
 
8./ Napirendi pont 
Alpolgármester választása, eskütétele, esküokmány aláírása 
Juhász Gyula polgármester 
Javaslatot kell tenni az alpolgármester személyére. 
Az Mötv. 74. § (1) bekezdése kimondja, hogy „ A képviselő-testület a polgármester 
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére egy alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye 
közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt: alpolgármester) választ, több 
alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját 
tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a 
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.” 

 
75. § „(1) Az alpolgármesteri tisztség főállásban is ellátható. A főállású alpolgármester 
foglalkoztatási jogviszonya a helyi önkormányzat képviselő-testületének a tisztség 
főállásban történő betöltéséről szóló döntését követően, az alpolgármester 
megválasztásával jön létre.” 
 
Tehát: 
 
Minden önkormányzatnál kell legalább egy alpolgármestert választani, akinek 
személyére kizárólag a polgármester tehet javaslatot. Az alpolgármestert minősített 
többséggel kell megválasztani.  
 
Én javaslatot szeretnék tenni Kun János Istvánra, aki eddig is ellátta az alpolgári 
feladatokat. Kérdezem, hogy vállalja-e a tisztség betöltését? 
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Kun János István képviselő 
Igen vállalom. 
 
Juhász Gyula polgármester 
Van-e más javaslat? Nincs. 
Felkérem Makainé Antal Anikót, az Ügyrendi Bizottság elnök asszonyát a titkos 
szavazás lebonyolítására, s ezen időszakra szünetet rendelek el. 
 
14.12 órakor: S z ü n e t kezdete: Alakuló ülés berekesztése, titkos szavazás 
lebonyolítása, alpolgármester választása. 
 
A képviselők titkos szavazást végeznek a szünetben az alpolgármester személyére 
vonatkozóan. 
 
14.15 órakor: S z ü n e t  vége:  Alakuló ülés folytatása 
 
 
Juhász Gyula polgármester 
Nyilatkozni kell arról, hogy az alpolgármester a választással kapcsolatos napirendi 
pontnak a tárgyalásához nyílt ülésen hozzájárul-e vagy sem. 
Kérdezem Kun János István alpolgármestert, hogy a választással kapcsolatos napirendi 
pontnak a tárgyalásához nyílt ülés keretében hozzájárul-e, vagy sem? 
Kun János István alpolgármester 
Igen, hozzájárulok. 
Juhász Gyula polgármester 
Köszönöm. Felkérem Makainé Antal Anikót, az Ügyrendi Bizottság elnök asszonyát, 
hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét. 
Makainé Antal Anikó ÜB elnök 
A titkos szavazás lezajlott az alpolgármester személyére vonatkozóan. A titkos 
szavazás eredménye az alábbiak szerint alakult: 
A Képviselő-testület tagjai közül jelen van 5 fő. A leadott összes szavazatok száma öt, 
az érvényes szavazatok száma öt. 
A leadott érvényes szavazatok alapján megállapítja Felsőlajos Község 
Önkormányzata, hogy Felsőlajos Község Önkormányzatának alpolgármestere Kun 
János István. 
Juhász Gyula alpolgármester 
Köszönöm elnök asszony tájékoztatóját. Felsőlajos Község Önkormányzatának 
alpolgármestere Kun János István. Aki egyetért a titkos szavazás eredményével, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
47/2019. (X.18) ÖH. 
Alpolgármester választása 
      H a t á r o z a t 
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Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Ügyrendi 
Bizottság elnöke által előterjesztett beszámolót az alpolgármester választás titkos 
szavazásáról. A beszámoló alapján megválasztott alpolgármester Felsőlajos 
Községben Kun János István. 

 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. október 18.  
 
 
- Alpolgármester eskütétele a Képviselő-testület előtt; - esküokmány aláírása; 
Juhász Gyula polgármester 
Felkérem a Helyi Választási Bizottság elnökét, Szigetvári Márta Krisztinát az eskü 
szövegének előolvasására, és Kun János István alpolgármester urat, hogy az esküt 
tegye le. 
Szigetvári Márta Krisztina HVB elnök 
Az eskü szövegét előolvasta az alábbiak szerint: 
 
„Én, Kun János István becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 
másokkal is megtartatom; (alpolgármesteri) tisztségemből eredő feladataimat a 
Lajosmizse település fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Kun János István alpolgármester az esküt letette, ezt követően az esküokmányt aláírta. 
 
 
9./ Napirendi pont 
A polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása 
- társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának megállapítása; 
Juhász Gyula polgármester 
A képviselő-testület a polgármester tiszteletdíjáról az alakuló ülésén dönt. 
Az illetményt/tiszteletdíjat összegszerűen kell meghatározni a törvény rendelkezése 
alapján. Fontos, hogy az illetmény/tiszteletdíj összege tekintetében nincs a testületnek 
mérlegelésre lehetősége!  
 
Az illetmény/tiszteletdíj közérdekű adat (Mötv. 35. § (4) bek.).  
A napirendet nyilvános ülésen tárgyalni és arról egyszerű többséggel határozatot 
hozni. 
 
(Az illetmény/tiszteletdíj szabályai a nem képviselő-testületi tagként megválasztott 
alpolgármesterre is vonatkoznak (Mötv. 79. § (2) bek.).) 
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Az Mötv. 64. § (1) bekezdése alapján „A polgármester tisztségét főállásban vagy 
társadalmi megbízatásban látja el.”  
A főállású polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlési elnök) illetményre, a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjra jogosult. 
 
Az SZMSZ 28. § (1) bekezdése értelmében Felsőlajos polgármestere tisztségét 
társadalmi megbízatásban látja el. 
 
A polgármester megbízatásának időtartamára illetményre/tiszteletdíjra jogosult. A 
polgármester illetményét vagy tiszteletdíját akkor is meg kell állapítani, ha 
újraválasztották őket, ugyanis az Alaptörvény 35. cikk (3) bekezdése értelmében a 
polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart, tehát a régi tisztség 
megszűnik, és új jogviszony keletkezik.  
 
Mötv. 71. § (5) bek. „A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester 
illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről 
vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 
lemondhat.”  Az írásbeli nyilatkozat az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez csatolható. 
 
A polgármester illetménye a megyei jogú város, fővárosi kerület polgármestere 
illetményéhez viszonyítottan kerülhet megállapításra  
 
Mötv. 71. § (4) bek. 
 
„(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 
a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében; 
b) 40%-a az 501–1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
c) 50%-a az 1501–2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
d) 55%-a a 2001–5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
e) 60%-a az 5001–10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
f) 70%-a a 10 001–30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 
g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.” 
 

Az Mötv. 71. § (2) bek. alapján: „A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi 
kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta 
illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői 
illetménypótlékából álló illetményének összegével..”  

 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § alapján: 

„(1) Az államtitkár alapilletménye a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 12-szerese. 



 15

(2) Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az 
alapilletmény 50%-a. 

(3) Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.” 
 

38.650*12= 463.800.- 
+ 463.800*50%=231.900.- 
+ 463.800*65%=301.470.- 
 
összesen: 997.170.- Ft a megyei jogú város polgármestere illetménye. 
 

Fentiek alapján a főállású polgármester illetménye 997.170.- Ft 40 %-a, azaz 398.868.- 
Ft, melynek 50 %-a a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja:  199.434.- Ft, 
azaz 100 Ft-ra kerekítve:  199.400.- Ft . 
 
 
Felkérem az Ügyrendi Bizottság elnökét, Makainé Antal Anikót, hogy mondja el az 
Ügyrendi Bizottság véleményét erre vonatkozóan.  
Makainé Antal Anikó ÜB elnök 
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a polgármester tiszteletdíjára vonatkozó 
javaslatot. Ennek megfelelően a Bizottság javaslata a polgármester tiszteletdíjára 
vonatkozóan bruttó 199.400.- Ft. 
Juhász Gyula polgármester 
Köszönöm. 
Bejelentem személyes érintettségemet, egyúttal tájékoztatom a képviselő-testületet, 
hogy saját elhatározásomból nem veszek részt a döntéshozatalban.  
Makainé Antal Anikó ÜB elnök 
Köszönöm. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 fő- Juhász Gyula – 
nem szavazott – elfogadta Juhász Gyula polgármester személyes érintettségének 
bejelentését, illetve, hogy saját elhatározásából a döntéshozatalban nem vesz részt. 
 
Aki elfogadja, hogy Juhász Gyula polgármester tiszteletdíja 2019. október 13-tól havi 
bruttó 199.400.- Ft-ban legyen megállapítva, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- 1 fő - Juhász Gyula – nem szavazott – az alábbi határozatot 
hozta: 
 
48/2019. (X.18) ÖH. 
Polgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász Gyula 
polgármester tiszteletdíját 2019. október 13-tól havi bruttó 199.400.- Ft-ban 
állapítja meg.  
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Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. október 18.  

 
 
 
- Juhász Gyula polgármester költségtérítésének megállapítása; 
Juhász Gyula polgármester 
Mötv. 71. § (6) bek. „A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, 
a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, 
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.” 
 
Felsőlajos esetében a társadalmi megbízatású polgármester költségtérítésének 
számítása:   

199.400.-*15%          ------------   29.910.- Ft 

Felkérem az Ügyrendi Bizottság elnökét, Makainé Antal Anikót, hogy mondja el az 
Ügyrendi Bizottság véleményét erre vonatkozóan 
Makainé Antal Anikó ÜB elnök 
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a polgármester költségtérítésére vonatkozó 
javaslatot. Ennek megfelelően a Bizottság javaslata a polgármester költségtérítésére a 
tiszteletdíjának - bruttó 199.400.- Ft-nak - a 15 %-a, bruttó 29.910.- Ft. 
Juhász Gyula polgármester 
Köszönöm. 
Bejelentem személyes érintettségemet, egyúttal tájékoztatom a képviselő-testületet, 
hogy saját elhatározásomból nem veszek részt a döntéshozatalban.  
Makainé Antal Anikó ÜB elnök 
Köszönöm. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 fő- Juhász Gyula – 
nem szavazott – elfogadta Juhász Gyula polgármester személyes érintettségének 
bejelentését, illetve, hogy saját elhatározásából a döntéshozatalban nem vesz részt. 
 
Aki elfogadja, hogy Juhász Gyula polgármester költségtérítése 2019. október 13-tól 
havi 29.910.- Ft-ban legyen megállapítva, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózko- 
dás nem volt- 1 fő - Juhász Gyula – nem szavazott – az alábbi határozatot hozta: 
 
49/2019. (X.18) ÖH. 
Polgármester költségtérítésének megállapítása 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász Gyula 
polgármester költségtérítését 2019. október  13-tól havi bruttó 29.910.-Ft-ban  
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állapítja meg.  
 

Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. október 18.  

 
 
10./ Napirendi pont 
Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
Juhász Gyula polgármester 
 
- alpolgármester tiszteletdíja 
Az SZMSZ 29. § (2) bekezdés alapján: „Az alpolgármester feladatait társadalmi 
megbízatásban látja el.” 
 
Az illetményt/tiszteletdíjat összegszerűen kell meghatározni a törvény rendelkezése 
alapján. Fontos, hogy az illetmény/tiszteletdíj összege tekintetében (a főpolgármester-
helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke illetményét, 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját kivéve) nincs a testületnek 
mérlegelésre lehetősége.  
 
 
Az illetmény/tiszteletdíj közérdekű adat (Mötv. 35. § (4) bek.). A napirendet nyilvános 
ülésen kell tárgyalni és arról egyszerű többséggel határozatot hozni. 
 
(Az illetmény/tiszteletdíj szabályai a nem képviselő-testületi tagként megválasztott 
alpolgármesterre is vonatkoznak (Mötv. 79. § (2) bek.).) 
 
Az alpolgármester illetményét vagy tiszteletdíját akkor is meg kell állapítani, ha 
újraválasztották.  
 
Az Mötv. 80. § (2) bek. alapján: „A társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású 
alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-
testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.” 
 
Az írásbeli nyilatkozat az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez csatolható. 
 
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja: 199.400.- Ft. 

    
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja:  199.400.- Ft * 90% = 179.460.- 
Ft, azaz kizárólag ennél alacsonyabb összegben lehet megállapítani.      ( Eddig az 
alpolgármester tiszteletdíja a 4/2017. (I. 26.) határozat alapján 120.000.- Ft volt.)  
 
Felkérem az Ügyrendi Bizottság elnökét, Makainé Antal Anikót, hogy mondja el az 
Ügyrendi Bizottság véleményét erre vonatkozóan.  
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Makainé Antal Anikó ÜB elnök 
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó 
javaslatot. Ennek megfelelően a Bizottság javaslata az alpolgármester tiszteletdíjára 
vonatkozóan havi bruttó 120.000.- Ft. 
Kun János István alpolgármester 
Bejelentem személyes érintettségemet, egyúttal tájékoztatom a képviselő-testületet, 
hogy saját elhatározásomból nem veszek részt a döntéshozatalban.  
Juhász Gyula polgármester 
Köszönöm. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 fő- Kun János István – 
nem szavazott – elfogadta Kun János István alpolgármester személyes érintettségének 
bejelentését, illetve, hogy saját elhatározásából a döntéshozatalban nem vesz részt. 
 
Kérdezem, van-e más javaslat az alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozóan? Nincs. 
Aki elfogadja, hogy Kun János István alpolgármester tiszteletdíja 2019. október 13-tól 
havi bruttó 120.000.- Ft-ban legyen megállapítva, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- 1 fő – Kun János István – nem szavazott – az alábbi határozatot 
hozta: 
50/2019. (X.18) ÖH. 
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
     H a t á r o z a t 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun János István 
alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 18-tól havi bruttó 120.000.-Ft-
ban állapítja meg.  

 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. október 18.  
 
 
- Alpolgármester költségtérítése; 
Juhász Gyula polgármester 
Mötv. 80. § (3) bek. „A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a 
társadalmi megbízatású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az 
illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre 
jogosult.”  
 
(Eddig az alpolgármester költségtérítése az 5/2017. (I. 26.) határozat alapján 18.000.- 
Ft volt.)  
 
Felkérem az Ügyrendi Bizottság elnökét, Makainé Antal Anikót, hogy mondja el az 
Ügyrendi Bizottság véleményét erre vonatkozóan.  
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Makainé Antal Anikó ÜB elnök 
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az alpolgármester költségtérítésére vonatkozó 
javaslatot. Ennek megfelelően a Bizottság javaslata az alpolgármester költségtérítésére  
a tiszteletdíjának - bruttó 120.000.- Ft-nak - a 15 %-a, havi bruttó 18.000.- Ft. 
Kun János István alpolgármester 
Bejelentem személyes érintettségemet, egyúttal tájékoztatom a képviselő-testületet, 
hogy saját elhatározásomból nem veszek részt a döntéshozatalban.  
Juhász Gyula polgármester 
Köszönöm. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 fő- Kun János István – 
nem szavazott – elfogadta Kun János István alpolgármester személyes érintettségének 
bejelentését, illetve, hogy saját elhatározásából a döntéshozatalban nem vesz részt. 
Kérdezem, van-e más javaslat az alpolgármester költségtérítésére vonatkozóan? Nincs. 
 
Aki elfogadja, hogy Kun János István alpolgármester költségtérítése 2019. október 13-
tól havi bruttó 18.000.- Ft-ban legyen megállapítva, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- 1 fő – Kun János István – nem szavazott – az alábbi határozatot 
hozta: 
51/2019. (X.18) ÖH. 
Alpolgármester költségtérítésének megállapítása 

 
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun János István 
alpolgármester költségtérítését 2019. október 18-tól havi bruttó 18.000.-Ft-ban 
állapítja meg.  
 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. október 18.  

 
 
11./ Napirendi pont 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása 
Juhász Gyula polgármester 
A kiosztós anyag tekintetében változás történt. 
A 2013. május 31-i ülésen Lajosmizse és Felsőlajos Közfeladat-ellátó Társulást hozott 
létre. A szerződést alá is írtuk. A választás során megszűnnek a delegálások 
. A képviselő-testület tagjai 5 fővel vettek részt, Lajosmizse részéről is 5 fő vett részt; 
a három bizottság elnöke, a polgármester úr, és a tanácsnok. Továbbra is 5-5 fő venne 
részt Felsőlajos és Lajosmizse részéről a Társulás munkájában. 
Felsőlajos részéről javasoljuk delegálni a Képviselő-testület tagjait: Juhász Gyula 
polgármester, Kun János István alpolgármester, Makainé Antal Anikó képviselő, 
Majoros István képviselő, Czigány Lajos Vendel képviselő társakat. 
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Két határozat-tervezet van: 
I. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsába tagok delegálása. 
II. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása 
 
Van-e kérdés, észrevétel? Nincs.  
Aki elfogadja, hogy a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsába 
Juhász Gyula polgármester, Kun János István alpolgármester, Makainé Antal Anikó 
képviselő, Majoros István képviselő, Czigány Lajos Vendel képviselő legyen 
delegálva, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
52/2019. (X.18) ÖH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
Társulási Tanácsába tagok delegálása  
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei 
Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsába az alábbi képviselőket 
delegálja:  

- Juhász Gyula, polgármester; 
- Kun János István alpolgármester; 
- Makainé Antal Anikó képviselő; 
- Majoros István képviselő; 
- Czigány Lajos Vendel képviselő. 

 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2019. október 18.  
 
Juhász Gyula polgármester 
Van-e kérdés, észrevétel a Társulási Megállapodás módosításával kapcsolatban? 
Nincs.  
Aki elfogadja a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának 
módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
53/2019. (X.18) ÖH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
társulási megállapodásának módosítása 
 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az előterjesztés 
mellékletét képező - Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási 
megállapodásának módosítását elfogadja. 
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2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az 
elfogadott módosításnak megfelelően az egységes szerkezetű társulási 
megállapodás elkészítésére és aláírására.  

  
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. október 18. 

 
 
12./ Napirendi pont 
I. Faragó Környezetvédelmi Kft. beszámolójának elfogadása 
 
II. Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
     vonatkozó közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatban 
     Döntés az ajánlati felhívás ismételt megküldéséről 
 
 
- I. Faragó Környezetvédelmi Kft. beszámolójának elfogadása 
Juhász Gyula polgármester 
A Faragó Környezetvédelmi Kft beszámolója a mellékletben található. A 
beszámolóban több adat található. Láthatjuk többek között a Felsőlajoson elszállított 
szennyvíz mennyiségének meghatározását. 
Kérdezem, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény? 
Amennyiben nincs, kérdezem, hogy elfogadjuk-e a beszámolót? Aki elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
54/2019. (X.18) ÖH. 
Faragó Környezetvédelmi Kft. 2019. 01. 01. – 2019. 09. 01. időszak 
közötti nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre 
vonatkozó beszámolójának elfogadása 

 
 Határozat 

  
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Faragó 
Környezetvédelmi Kft. 2019. 01. 01. – 2019. 09. 01. időszak közötti nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó beszámolóját.  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. október 18. 

 
 
- II. Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
        vonatkozó közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatban; 
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        Döntés az ajánlati felhívás ismételt megküldéséről. 
 
Juhász Gyula polgármester 
Korábban döntöttünk arról, hogy időben el kell kezdeni az engedéllyel rendelkező 
vállalkozások megkeresését, mivel év végén lejár a Faragó Környezetvédelmi és 
Szolgáltató Kft szerződése. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás végzésének lehetőségével megkerestük az alábbi engedéllyel 
rendelkező vállalkozásokat: 

1. Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) 
2. KUSZAKA 2004 Bt. (Kunszentmiklós) 
3. Somogyi István vállalkozó (Izsák) 
4. Szabolcska Ferenc vállalkozó (Kunszentmiklós) 
5. TI-TÓ Kft. (Solt) 

A KUSZAKA 2004 Bt. (Kunszentmiklós) kapacitás hiányában nem indult, a 
megkeresést köszöni. 
A Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft (Budapest) elküldte ajánlatát, jelezte, 
hogy ezen a díjon nem áll módjában szolgáltatni. 
Ez a két jelzés érkezett az Önkormányzat részére, a többiek nem éltek jelzéssel sem. 
Ennek lesz egy következő menete is. Ismételten meg fogjuk keresni őket a törvényi  
előírások kapcsán. A döntést meg kell hozni. 
Ahhoz, hogy haladjunk, a határozat-tervezetet el kell fogadni, meg kell keresni újra a  
vállalkozókat, decemberben jó lenne végére érni, hogy a településen a szolgáltatás biz- 
tonságban működjön. 
Van-e a határozat-tervezettel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Nincs. 
Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
55/2019. (X.18) ÖH. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással kapcsolatos pályázat ismételt kiírása 
 

Határozat 
1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 

38/2019. (IX.27.) önkormányzati határozatban foglalt ajánlattételi határidőig (2019. 
október 10-ig) nem érkezett be ajánlat a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kötelességének eleget 
téve a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása érdekében a közszolgáltató 
kiválasztásával kapcsolatosan ismételten a következő intézkedéseket teszi: 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 44/F §. (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
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közszolgáltatás minimum 4 éves maximum 10 éves végzésének lehetőségével az 
alábbi vállalkozásokat keresi meg azzal, hogy az ajánlattételi határidő : 2019. 
november 11. 8:00 óra 
 

 Somogyi István vállalkozó (Izsák) 
 Szabolcska Ferenc vállalkozó (Kunszentmiklós) 
 TI-TÓ Kft. (Solt) 

 
3)  Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fent megnevezett 

vállalkozások által küldött ajánlatokat az alábbi szempontrendszer szerint bírálja el: 
- A Közszolgáltató heti ügyfélfogadási ideje 
- A Közszolgáltató napi készenléti ügyelete az általa meghatározott beosztás szerint, 
amelyet azonban úgy köteles meghatározni, hogy abba hetente legalább egy 
hétköznapi napon a 16.30-18.30 óráig tartó idő bele essen.  
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának 
a határideje, melyet legkésőbb Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló mindenkor hatályos 
önkormányzati rendeletében meghatározott határidőn belül  kell elvégezni, ellenkező 
esetben késedelembe esik. 
- Késedelmi kötbér mértéke 
 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a 
módszernek az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 

részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok 
közötti pontszámot: 

A legjobb 10, a legrosszabb 1, a többi a kettő közötti lineáris arányosítással kiszámított 
pontot kap rész-, illetve alszempontonként az alábbi képlet szerint: 
      Avizsgált - Alegrosszabb 
P  = ------------------------- (Pmax – Pmin) + Pmin  , 
          Alegjobb - Alegrosszabb 
ahol: 
P: a vizsgálat ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: 10 pont 
Pmin: 1 pont 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
Amennyiben Alegjobb=Alegrosszabb, a fenti képlet nem alkalmazható. Ez esetben az 
adott részszempontra valamennyi ajánlattevő 1 pontot kap. 
A pontszámok kiszámítása minden részszempontnál és alszempontnál a 2. tizedesjegyig 
kerekítve történik. 
Az „1.”-„2” részszempont esetén a legkisebb, a „3.”-„5.” részszempont esetén a 
legnagyobb érték a legjobb. A megajánlott értékek tört számok is lehetnek, de csak 1 
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tizedesjegyig. Az egy tizedesjegynél több tizedesjegyet tartalmazó értéket kérjük 1 
tizedesjegy értékre kerekíteni. 
 
A pontok részszempontonként az adott súlyszámmal megszorozzuk, majd a 
súlyszámmal megszorzott pontokat összeadjuk. Összességében legelőnyösebb a 
legtöbb pontot szerző ajánlat lesz. 
 Ajánlattevő  Ajánlattevő Ajánlattevő 

1. A begyűjtési-
elszállítási 
határidő 

Érték (óra)    

 Pont    

 súlyozott 
pont/30/ 

   

2. késedelmi 
kötbér 

Érték (Ft/nap)    

 pont    

 súlyozott 
pont/10/ 

  
 

 

3. ügyfélfogadás 
ideje 

Érték (óra/hét)    

 pont    

 súlyozott pont 
/30/ 

   

4. készenléti 
ügyelet ideje  

Érték (óra/nap)    

 pont    

 súlyozott pont 
/30/ 

   

Összpontszám    

 
 
 

4)  Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltak szerinti ajánlatokat bekérje és 
azokat a Képviselő-testület 2019. novemberi ülése elé terjessze.  

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2019. október 18. 
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13./ Napirendi pont 
Tájékoztató a Képviselő-testület részére az összeférhetetlenségi szabályokról, 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről és a méltatlansági szabályokról (szóban) 
dr. Balogh László jegyző 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A Képviselő-testület tagjait illetően nem történt változás. Négy olyan jogintézményről 
szeretnék beszélni, aminek komoly jogkövetkezménye van, ha az abban foglaltak 
bekövetkeznének. 
1./ Összeférhetetlenség; 
Összeférhetetlenség van azon tisztségek vonatkozásában, amelyek a képviselői 
megbízatással nem férnek össze. 
Mötv. 36. § (1) „Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület 
bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a 
feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet; 
a) „országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, 
amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, 
Kormánytól, Kormány tagjától vagy az Országgyűlés Kormány alárendeltségébe 
tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta, kivéve; 
aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, 
jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el, illetve nevelőszülői foglalkoztatási 
jogviszonyban áll; 
ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi 
dolgozó, köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény 
vezetője, foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, 
foglalkoztatottja; 
b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője; 
c) állami tisztviselő, kormánytisztviselő olyan államigazgatási szervnél,k amelynek 
illetékességi területén az adott önkormányzat működik; 
d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy 
szerződéses állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja; 
e) jegyző (főjegyző), aljegyző, továbbá ugyanazon önkormányzat polgármesteri 
hivatalának vagy közös önkormányzati hivatalának köztisztviselője, alkalmazottja; 
f) más települési önkormányzatnál képviselő; 
g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester; 
h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő 
gazdasági társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő 
gazdasági társaság által alapított  gazdasági társaság legfőbb szervének – kivéve, ha a 
gazdasági társaság legfőbb szerve a képviselő-testület -, ügyvezetésének tagja, 
személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja; 
 
i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, jogi személy, gazdasági társaság 
legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet 
ellátására jogosultja. 
(2) A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, 
alelnöke, főpolgármester, főpolgármester-helyettes.” 
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2./  Méltatlanság; 
A képviselői megbízatás betöltéséhez társadalmilag elvárható méltó magatartás 
mércéje. 
Mötv. 38. § (1) „Méltatlanság miatt a Képviselő-testület határozatával megszünteti 
annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását; 
a) 
b) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek; 
c) 
d) akinek az állammal, önkormányzattal szemben – a lehetséges jogorvoslati eljárások 
kimerítését követően – köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés 
kézhezvételétől számított hatvan napon belül – részletfizetés vagy fizetési halasztás 
esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően – nem rendezi; 
e) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás 
során ki nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét 
és a bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette; 
f) aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági döntés 
végrehajtását akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja; 
g) aki a 36. §-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-
testület tudomására. 
(2) Az önkormányzati képviselő köteles az (1) bekezdés a)-g) pontjában foglaltakról, a 
jogerős ítélet kézhezvételétől vagy az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak 
beálltától számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet és a 
kormányhivatalt. 
(3) A büntetőeljárásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel az eljáró bíróság az 
önkormányzati képviselő bűnösségét megállapító jogerős ítélet meghozataláról 
haladéktalanul tájékoztatja a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.” 
3./ Köztartozásmentes adózói adatbázis; 
Mötv. 38. § (4) „Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc 
napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben  
meghatározott  köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az 
önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme 
benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél 
igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét.  Amennyiben az állami 
adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az 
önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, 
az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a 
kormányhivatalt.” 
 
A képviselőknek és a polgármesternek be kell kerülni ebbe az adatbázisba. Ezt a 
választást követő 30 napon belül kell megtenni. November 12-én jár le a 30 nap. 
December 31-ig jelezni kell, hogy a köztartozásmentes adatbázisban benne vannak-e a 
megválasztott képviselők. Ha valaki nincs benne, akkor azt rendezni kell és a 
kérelmezést követő 15 napon belül bekerül a képviselő, illetve a polgármester. 
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(5) „A méltatlansági eljárásra egyebekben a 37. § (2)-(7) bekezdésében foglaltakat kell 
megfelelően alkalmazni.”  
 
 
4/ Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás; 
Mötv. 39. § (1) „Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően 
minden év január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti 
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját 
vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet 
szerinti vagyonnyilatkozatát. 
(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az 
önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, 
természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.” 
 
A vagyonnyilatkozatot november 12-ig mindenkinek be kell nyújtani. 
 
Mindenkinek jó munkát kívánok és sikereket a munkájához. 
 
Juhász Gyula polgármester 
Köszönjük szépen. 
 
Aljegyző asszony küldött levelet, hogy elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az 
ülésen, gratulál a polgármesternek és a képviselőknek, eredményes munkát kíván 
mindenkinek.  
Köszönjük szépen. 
 
Tekintettel arra, hogy alakuló ülésünk napirendi pontjainak végéhez érkeztünk, 
megköszönöm mindenkinek a részvételét és munkáját, további sikeres munkát kívánok 
az elkövetkezendő időszakban.  
Alakuló ülésünket ezennel berekesztem 15.00 órakor. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
  Juhász Gyula     dr. Balogh László  
  polgármester     jegyző 


