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Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (...) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (...) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
1/2017. (I. 26.) ÖH                Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító 

számú pályázati kiírásra 
 
2/2017. (I. 26.) ÖH   Polgármester tiszteletdíjának megállapítása 

3/2017. (I. 26.) ÖH   Polgármester költségtérítésének megállapítása 
 
4/2017. (I. 26.) ÖH  Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

5/2017. (I. 26.) ÖH   Alpolgármester költségtérítésének megállapítása 
 
6/2017. (I. 26.) ÖH A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai 

beszámolójának elfogadása 
 
7/2017. (I. 26.) ÖH  Feladat-ellátási szerződés elfogadása a Rév Szenvedélybeteg-

segítő Szolgálat fenntartójával, Római Katolikus Főplébániával 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-án 08.25 
órakor, Felsőlajoson, a Faluházán megtartott soros nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István, 
Makainé Antal Anikó, Czigány Lajos képviselők. A Képviselő-testület létszáma összesen 5 
fő. 
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző 
     Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
     Dodonka Csaba vezető tanácsos 
     dr. Tóth Andrea irodavezető 
     Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
     Őze Angéla mb. irodavezető 
 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. A 
meghívóban 7 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 pontokat fogadta el: 

 Napirend 
 

Előterjesztő 
 

1. 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. 
(….) önkormányzati rendelete a  Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 

Juhász Gyula 
polgármester 

2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. 
(….) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 
4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Juhász Gyula 
polgármester 

3. Pályázat benyújtás VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati 
kiírásra 

Juhász Gyula 
polgármester 

4. Felsőlajos Község Polgármestere, Alpolgármestere tiszteletdíja, 
költségtérítése 

Makainé Antal Anikó 
ÜB elnök  

5. I. A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai 
beszámolójának elfogadása 
II. Feladat-ellátási szerződés megkötése a Római Katolikus 
Főplébániával, mint a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
fenntartójával  
 

Juhász Gyula 
polgármester 
 

6. Egyebek Juhász Gyula 
polgármester 

7. Interpelláció Juhász Gyula 
polgármester 
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1. napirendi pont: 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (...) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Átadom a szót Makainé Antal Anikó ÜB elnökének!  
 
Makainé Antal Anikó ÜB elnök: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a 
rendelet módosítását.  
 
Juhász Gyula polgármester: A kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása új kormányzati 
funkcióként beépül az SZMSZ-be és a költségvetésben is meg fog jelenni. Van-e valakinek 
még kérdése, 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 meg: 
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Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2017. (….) 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 4. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  

 
2. § 

 
 

(1) Ez a rendelet 2017. február 10. napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti. 

 
 
 
 
Juhász Gyula                    dr. Balogh László  
polgármester          jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. ………. 
 

 
                                                                  dr. Balogh László  

                                                                   jegyző 
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1. melléklet az 1/2017. (….) önkormányzati rendelethez 

„4. melléklet az 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelethez” 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata által ellátott önkormányzati feladatok 
államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása: 
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
045120 Út, autópálya építése 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045161       Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
062020       Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
104037        Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
106020        Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
 
Nem alaptevékenység szerinti kormányzati funkciók: 
 
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
084031  Civil szervezetek működési támogatása 
084040  Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
104051  Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 
107060  Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 
900020        Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson 
kívülről.  ” 
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2. napirendi pont: 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (….) önkormányzati 
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Települési támogatást nyújtunk a VARIO MEDCARE a mobil 
Egészségőr rendszer használatához. Temetési támogatás tekintetében többféle lehetőség van. 
A koporsós temetés 195.586 Ft, a hamvasztásos temetés 182.950 Ft és ennek a 10%-a került 
kifizetésre eddig. Körülbelül 18-19.000 Ft értékű támogatási összegről van szó, célszerű lenne 
felkerekíteni 20.000 Ft-ra. Ennél az ellátásnál javasolom, hogy az öregségi nyugdíj 
tekintetében a jövedelemhatár emelkedjen az alábbiak szerint: családban élőknél az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-ára (114.000.-), egyedül élőként az öregségi 
nyugdíj mindkori legkisebb összegének 500%-ára (142.500.-). A VARIO MEDCARE 
igénybevételéhez jövedelemtől függően 1.000.- Ft vagy 2.000.- Ft támogatást adtunk eddig. 
Az egészségvédelmi rendszer igénybevételének havi díja 3.000.- Ft+ÁFA (3.810.- Ft). 
Javaslom, hogy a kategóriáknak a következő képen alakuljanak.  

a) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 100.000 Ft-ot nem 
éri el, havi 2000.-Ft támogatást nyújt, 

b) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 100.000 Ft és 
130.000 Ft között van, havi 1000.- Ft támogatást nyújt, 

c) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 130.000.-Ft-ot 
meghaladja, az önkormányzat támogatást nem nyújt. 

A VARIO MEDCARE szolgáltatást igénybe is veszik, de az emelés miatt 1 fő kiesik a 
támogatottságból. Jelenleg 3 fő használja és remélhetőleg további személyek is igénybe 
veszik ezt a szolgáltatást. Átadom a szót Aljegyző Asszonynak! 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző: A rendeletbe beépítésre került egy átmeneti 
rendelkezés, mely szerint, ha a Képviselő-testület így elfogadja ezt a rendeletet, akkor felül 
kell vizsgálni, aki eddig igénybe vette a szolgáltatást, és akinek 80.000 Ft-os jövedelme miatt 
1.000 Ft támogatást kapott, de ezután 2.000 Ft illeti meg. A hatályba lépésekor folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell és az elbírált ügyekben is. A kollégáknak felül kell vizsgálni 
az addig nyújtott támogatásokat. 
 
dr. Balogh László jegyző: 2017. február 01-től hatályos. 
 
Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek még kérdése, 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 meg: 
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Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (….) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III.27.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) 
bekezdésében,  45. § (1) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:  

 
1. § 

 
(1)  Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról 

szóló 4/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép:  
 

„4. § 
 

(1) Az Önkormányzat figyelemmel a (3)-(5) bekezdésében foglaltakra, eseti jelleggel 
települési támogatást biztosít elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 
hozzájárulásra. 
 

(2) Az Önkormányzat figyelemmel a (7)-(8) bekezdésben foglaltakra települési 
támogatás nyújt „VARIO MEDCARE a mobil Egészségőr” egészségvédelmi 
rendszer használatához. 
 

(3) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás megállapításához a 2. melléklet szerinti 
kérelemnyomtatványt, a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla 
eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot kell benyújtani.  
 

(4) Nem állapítható meg az (1) bekezdés szerinti települési támogatás  
a) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja 

aa) családban élőként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-
át, 
ab) egyedül élőként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, 
vagy  

b) hitelt érdemlően megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemnyilatkozat, 
valamint az ahhoz csatolt igazolások adatai nem valósak, vagy  

c) az (1) bekezdés esetében, ha a kérelmet az annak alapjául szolgáló eseményt követő 
60 napon túl nyújtották be, vagy 

d) annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési 
hozzájárulásban részesül. 
 

(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás egyszeri összege 20.000.- Ft. 
 

(6) Az Önkormányzat a szociális ellátás felhasználásának ellenőrzése keretében 
a) az (1) bekezdés szerinti támogatásban részesített esetében a megállapított 

települési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló 
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határozat számával együtt a temetési számlára rávezeti és a számlát a kérelmező 
részére visszaadja, 

b) a 4/A. § (1) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatásban részesített 
személyt kötelezi, hogy a folyósítást követő 60 napon belül a felhasználást 
alátámasztó dokumentumokat (számla, nyugta) csatolja be. 

(7) A (2) bekezdés szerinti települési támogatás megállapításához a 2. melléklet szerinti 
kérelemnyomtatványt és a Szolgáltatóval kötött szerződést kell benyújtani. 

(8) Az Önkormányzat a (2) bekezdésben foglalt települési támogatást – a kérelem 
benyújtása hónapjának első napjától egy évre – az alábbiak szerint nyújtja: 
d) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 100.000 Ft-ot nem 

éri el, havi 2000.-Ft támogatást nyújt, 
e) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 100.000 Ft és 

130.000 Ft között van, havi 1000.- Ft támogatást nyújt, 
f) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 130.000.-Ft-ot 

meghaladja, az önkormányzat támogatást nem nyújt.” 
  

2. § 

(1) Hatályát veszti a Rendelet 6. melléklete.   
 

3.§ 
 

(1) A Rendelet a következő alcímmel és 11. §-sal egészül ki: 
 

„ 5. Átmeneti rendelkezések 
 

11.  § 
 

(1)  E Rendeletnek a szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 2/2017. (….) önkormányzati rendeletmódosítással módosított  
(továbbiakban: Módrendelet) 4. § (8) bekezdésben foglalt rendelkezéseit, a Módrendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő és a Módrendelet hatálybalépésekor már elbírált 
ügyekben is alkalmazni kell.”   

 
4. § 

 

(1) Ez a rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

 
 

 
Juhász Gyula  dr. Balogh László  
polgármester jegyző 
 
 
A kihirdetés napja: 2017. ………. 
                                                                                                                
 
          dr. Balogh László  
 jegyző 
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3. napirendi pont: 
Pályázat benyújtás VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Több ülésen is foglalkoztunk ezzel az anyaggal. A pályázatban 
lett egy módosítás miszerint a munkagépek beszerzésnél a pótkocsit kivették, ezért 
módosítani kell a pályázatot. Átadom a szót Dodonka Csaba vezető tanácsosnak. 
 
Dodonka Csaba vezető tanácsos: Visszavonjuk azon határozatot és pótkocsi helyett 
szárzúzó és egy padkakasza lett beépítve a pályázatba Polgármester Úr javaslatára. Holnapi 
nap folyamán kell benyújtani a pályázatot.  
 
Juhász Gyula polgármester: A mellékletben megtalálható a konzorciumi együttműködési 
megállapodás. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, a határozat-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a határozat-
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 
 
 
1/2017. (I. 26.) ÖH  
Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 
Önkormányzatával konzorciumi együttműködési megállapodás keretében pályázatot 
nyújt be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú, „A vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának  és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati kiírásra az 
alábbi projekt tartalommal: 
 

a.) A projekt címe: „Lajosmizse és Felsőlajos települések külterületi közútjainak 
fejlesztése, és az önkormányzati külterületi utak kezeléséhez szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése” 

 
b.) A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma: 

 
ba.) Felsőlajos, 035 hrsz-ú külterületi út, 
bb.) Felsőlajos, 046 hrsz-ú külterületi út, 
bc.) Felsőlajos, 050 hrsz-ú külterületi út, 
bd.) Lajosmizse, 0260/2 hrsz-ú külterületi út, 
be.) Lajosmizse, 0271 hrsz-ú külterületi út. 

 
c.) A projekt által az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges, beszerzendő erő- és munkagépek: 
 

ca.) Felsőlajos Község Önkormányzata részére: 
 

caa.) Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor, 
cab.) GardenGo SP 200 hótolólap, 
cac.) COSCO PS 500 típusú sószóró, 
cad.) CZTL 250 vonólap (gréder), 
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cae.) GardenGo TMC-180 szárzúzó, 
caf.) GardenGo AGL 165 padkakasza. 

 
cb.) Lajosmizse Város Önkormányzata részére: 
 

cba.) Chery-Zoomlion RK504 EC fülkés traktor, 
cbb.) GardenGo SP 200 hótolólap, 
cbc.) COSCO PS 500 típusú sószóró, 
cbd.) GardenGo TMC-180 szárzúzó, 
cbe.) GardenGo AGL 165 padkakasza 

d.) A projekt összes költsége 107.052.884.- forint. 
 

e.) A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 107.052.884.- forint. 
 

f.) Az igényelt támogatás összege 80.289.663.- forint.  
 

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a 
projekt megvalósítása érdekében Lajosmizse Város Önkormányzatával és 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás aláírására. 
 

3.) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a projekt teljes 
költségére vonatkozó önkormányzati önerő összegéből, azaz 26.763.221.- forintból 
Felsőlajos Község Önkormányzatára eső önkormányzati önerő részt, azaz 
10.256.911.- forintot saját forrásból biztosítja. A fennmaradó önkormányzati önerő 
összeget, azaz 16.506.310.- forintot Lajosmizse Város Önkormányzata biztosítja saját 
forrásból. 

 
4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra 

vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a 3. pontban megjelölt Felsőlajos 
Község Önkormányzatára eső önkormányzati önerő összeget a 2017. évi költségvetési 
rendeletében elkülöníti.  

 
5.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert – Lajosmizse város polgármesterével együttműködve - a pályázati 
kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, 
sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére. 
 

6.) Felsőlajos Község Önkormányzata visszavonja a „Döntés pályázat benyújtásáról a 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra” tárgyú, 59/2016. (XII. 15.) 
önkormányzati határozatát. 

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2017. január 26. 
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4. napirendi pont: 
Felsőlajos Község Polgármestere, Alpolgármestere tiszteletdíja, költségtérítése  
Előadó: Makainé Antal Anikó ÜB elnök 
 
Juhász Gyula polgármester: Átadom a szót Makainé Antal Anikó ÜB elnökének! 
 
Makainé Antal Anikó ÜB elnök: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a 
tiszteletdíj emeléseket, kérem Jegyző Urat adjon tájékoztatást a Bizottság döntéséről. 
 
dr. Balogh László jegyző: Az elmúlt év december18-án rendezésre került a polgármesterek 
tiszteletdíja. A ciklus kezdetén a polgármesterek illetménye 15%-al csökkent. A Parlamentben 
téma volt a polgármesterek tiszteletdíjának és illetményének a rendezése. Ezután nem a 
helyettes államtitkár illetményéhez kell viszonyítani, hanem az államtitkár illetményéhez. A 
főállású polgármester 40%-ra jogosult, illetve a társadalmi megbízatásban lévő polgármester 
pedig ennek a felére jogosult. Az illetménynek a 15%-a törvénynél fogva megilleti 
költségtérítésként. A polgármester tiszteletdíja 199.400.- Ft. A polgármester költségtérítése 
29.910.- Ft. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíj 199.400.- Ft 90%-át nem 
haladhatja meg, tehát 179.460.- Ft-nál magasabb nem lehet, a költségtérítése ennek 15 %-a 
lehet, tehát maximum 26.925.- Ft lehet. Alpolgármester esetében a Képviselő-testületnek 
lehetősége van a jelenlegi tiszteletdíj 104.703.-Ft emelésére. A Bizottság javaslatot tett az 
Alpolgármester Úr tiszteletdíjának emelésére, mely 120.000 Ft és a költségtérítés 18.000 Ft.   
 
Juhász Gyula polgármester: Személyes érintettségem miatt nem kívánok szavazni. Van-e 
valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, az 
előterjesztés I. határozat-tervezetét szavaztatom. Kérem, aki elfogadja az I. határozat-
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – Juhász Gyula polgármester nem szavazott 
- az alábbi határozatot hozta meg: 
 
2/2017. (I. 26.) ÖH  
Polgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Határozat 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász Gyula 
polgármester tiszteletdíját 2017. január 1-től 199.400.- Ft-ban állapítja meg.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26.  

 
Juhász Gyula polgármester: Személyes érintettségem miatt nem kívánok szavazni. Van-e 
valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, az 
előterjesztés II. határozat-tervezetét szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a II. határozat-
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – Juhász Gyula polgármester nem szavazott 
- az alábbi határozatot hozta meg: 
 
 
 
 
 



12 
 

3/2017. (I. 26.) ÖH  
Polgármester költségtérítésének megállapítása 

 

Határozat 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász Gyula 
polgármester költségtérítését 2017. január 1-től 29.910.- Ft-ban állapítja meg.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26.  

 
Kun János alpolgármester: Személyes érintettségem miatt nem kívánok szavazni a 
tiszteletdíj és a költségtérítés megállapításánál.  
 
Juhász Gyula polgármester: A Bizottság javasolta Alpolgármester Úrnak a polgármester 
tiszteletdíjának a 60%-át, azaz 120.000 Ft összegű tiszteletdíjat. Kérem, aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt –Kun János alpolgármester nem szavazott - az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 
4/2017. (I. 26.) ÖH  
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Határozat 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun János 
alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1-től 120.000- Ft-ban állapítja meg.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26.  

 

Juhász Gyula polgármester: A Bizottság javasolt Alpolgármester Úrnak a költségtérítésre 
18.000 Ft összeget, kérem, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt –Kun János 
alpolgármester nem szavazott - az alábbi határozatot hozta meg: 
 
5/2017. (I. 26.) ÖH  
Alpolgármester költségtérítésének megállapítása 

 

Határozat 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun János 
alpolgármester költségtérítését 2017. január 1-től 18.000- Ft-ban állapítja meg.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26.  
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5. napirendi pont: 
I. A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolójának 
elfogadása 
II. Feladat-ellátási szerződés megkötése a Római Katolikus Főplébániával, mint a Rév 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat fenntartójával  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Minden évben megkapjuk a beszámolót és Felsőlajos 
tekintetében 2016-os évben nem vették igénybe ezt a szolgáltatást. Költséget az 
önkormányzat számára nem jelent. A megállapodást a Római Katolikus Főplébániával kell 
megkötni. Fontosnak tartom a megállapodást, mert bárkinek szüksége lehet segítségre.  
 
dr. Balogh László jegyző: A családsegítőkkel kell felvenni a kapcsolatot. Rendszeresen 10-
20 emberrel foglalkoznak. Az első részben beszámoló található és a második részben 
szerződés módosítás szerepel, mely szerint a Karitász helyett a Római Katolikus Főplébánia 
lesz a fenntartó. A lajosmizsei bizottsági ülésen elmondták, hogy ez a változást nem jelent. 
Minden ugyanabban az épületben lesz és ugyanazok az emberek lesznek, csak a fenntartó 
változik.  
 
Juhász Gyula polgármester: El kell rajta gondolkodni, hogy van-e olyan személy, akinek 
szüksége van ilyen segítségre. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, határozat-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja az 
I. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 
 
6/2017. (I. 26.) ÖH  
A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása 
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Főplébánia Karitász 
Alapítvány - előterjesztés 1. melléklete szerinti - 2016. évről szóló szakmai beszámolóját 
elfogadja. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26. 

 

Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a II. határozat-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki 
elfogadja a II. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta 
meg: 
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7/2017. (I. 26.) ÖH  
Feladat-ellátási szerződés elfogadása a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
fenntartójával, Római Katolikus Főplébániával  
 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 3. 
melléklet szerinti feladat-ellátási szerződést, amelyet a Római Katolikus Főplébániával 
köt önkormányzati kötelező feladat – szenvedélybetegek és pszichiátria betegek 
nappali ellátására, továbbá a pszichiátriai betegek-, szenvedélybetegek közösségi 
ellátására, és szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátására.    

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a melléklet szerinti feladatellátási aláírására. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozatokról a Római Katolikus Főplébániát tájékoztassa. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. január 26. 

 
6. napirendi pont: 
Egyebek 
 
Juhász Gyula polgármester: Van- e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz?  
Nincs. 
 
 
 
 
7. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Juhász Gyula polgármester: Van- e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz?  
Nincs. A mai testületi ülést 08.54 órakor bezárom! 
 
 
 
 

kmf. 
 

 
 
 

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

 
 
 


