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Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: 
 
46/2016. (XI. 21.) ÖH  Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában lévő, 

felsőlajosi 11 helyrajzi számú ingatlan egyes helyiségei bérleti 
díjának meghatározásával kapcsolatos döntések meghozatala 

 
47/2016. (XI. 21.) ÖH  Hozzájárulás adása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú 

pályázati kiírás vonatkozásában a pályázat benyújtásához 
szükséges szakmai munka elindításához 

 
48/2016. (XI. 21.) ÖH  A helyi adórendeletek felülvizsgálata 
 
49/2016. (XI. 21.) ÖH  Felsőlajos Község Önkormányzata közbeszerzési 

szabályzatának elfogadása 
 
50/2016. (XI.21.)   Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. 
NORMATÍV határozata  évi munkatervéről 
 
51/2016. (XI. 21.) ÖH  Polgármester 2016. évi jutalma 
 
52/2016. (XI. 21.) ÖH  Alpolgármester 2016. évi jutalma 
 
53/2016. (XI.21.) ÖH  A 2017-2031. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 

véleményezése 
 
54/2016.(XI.21.) ÖH  Szándéknyilatkozat a Duna-Tisza Közi Térségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való 
csatlakozásról 

 
55/2016. (XI. 21.) ÖH  Zárt határozat meghozatala 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 21-én 
13.36 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 
     Gulyás Attiláné pénzügyi referens 
     dr. Tóth Andrea irodavezető 
     Farkas Ferenc 
      
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 8 napirendi pont szerepel. Két napirendi pont felvételét javaslom. Egyik a A 
2017-2031. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése. A másik a 
Tájékoztatás a Duna-Tisza Köze hulladékgazdálkodása jövőjéről Szándéknyilatkozat a Duna-
Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról 
 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 Önkormányzatának tulajdonában lévő, felsőlajosi 11 
helyrajzi számú ingatlan egyes helyiségei bérleti díjának meghatározásával 
kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Juhász Gyula 
polgármester 

2. Hozzájárulás adása a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati 
kiírás vonatkozásában a pályázat benyújtását megalapozó előkészítő munka 
elkezdéséhez 

Juhász Gyula 
polgármester 

3. A helyi adó rendeletek felülvizsgálata Juhász Gyula 
polgármester 
 

4. Felsőlajos Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának elfogadása 
 

Juhász Gyula 
polgármester 
 

5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő – testületének 2017. évi 
munkaterve 

Juhász Gyula 
polgármester 

6. Polgármester és alpolgármester 2016. évi jutalma 
  

Makainé Antal Anikó 
ÜB elnök 

7. A 2017-2031. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 
véleményezése 

Juhász Gyula 
polgármester 
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8. Tájékoztatás a Duna-Tisza Köze hulladékgazdálkodása jövőjéről 
 Szándéknyilatkozat a Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról 
 

Juhász Gyula 
polgármester 

9. Egyebek Juhász Gyula 
polgármester 

10. Interpelláció Juhász Gyula 
polgármester 

 Zárt ülés  

1. Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem Juhász Gyula 
polgármester 

1. napirendi pont: 
Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában lévő, felsőlajosi 11 helyrajzi számú 
ingatlan egyes helyiségei bérleti díjának meghatározásával kapcsolatos döntések 
meghozatala 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Minden évben tárgyaljuk a Faluház bérleti díjait. Az épület 
DNy-i szárnya 31 m², ahol a Posta, található. Az épület DK-i szárnya 28,68 m². Az épület 
előcsarnoka 156,10 m² vegyes árucikkek árusítására, kisebb rendezvények lebonyolítására 
szoktuk egy-egy napra bérbe adni.  Az épület nagyterme, előcsarnoka a szociális 
helyiségekkel és a konyhával együtt 201,6 m². 120.000.- Ft/alkalom volt. Felsőlajos Község 
Önkormányzata e bérleti díjból a helyi lakosok részére 50 % kedvezményt biztosít. Az óvoda, 
iskola és az alapítványok ingyen és bérmentve kapták meg a rendezvények lebonyolításához. 
Az Örkényi Takarékszövetkezet és a Posta bérleti díj összegét évente egy alkalommal 
jogosultak közös megegyezéssel, maximum a KSH által előző évre meghatározott termelői 
árindex mértékével módosítani. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, javaslom hogy a díjak 2017-re is változatlanok 
maradjanak. 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: 
 
46/2016. (XI. 21.) ÖH  
Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában lévő, felsőlajosi 11 helyrajzi számú 
ingatlan egyes helyiségei bérleti díjának meghatározásával kapcsolatos döntések 
meghozatala 
 

Határozat 
 
1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő felsőlajosi 
11 helyrajzi számú ingatlan előcsarnokának, nagyteremének - 2017. évtől kezdődően, 
határozatlan időre szóló - bérleti díjait az alábbiakban határozza meg: 
 
 Helyiség megnevezése és bérleti díja  

1. Az épület előcsarnoka 156,10 m² 5000 Ft/ megkezdett naptári nap 
2. Az épület nagyterme, előcsarnoka a szociális helyiségekkel, és a konyhával együtt  

120.000  Ft/alkalom /Felsőlajos Község Önkormányzata ezen bérleti díjból a helyi 
lakosok részére 50 % kedvezmény biztosít/ 
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2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
bérleti szerződéseknek a határozat 1. pontjában megállapított díjak szerinti megkötésére és 
aláírására.  

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2016. november 21. 

 

 
2. napirendi pont: 
Hozzájárulás adása a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati kiírás 
vonatkozásában a pályázat benyújtását megalapozó előkészítő munka elkezdéséhez 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Lehetőség van egy pályázati felhívás keretében a VP6-7.2.1-
7.4.1.2-16 külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat. Az 
utak javítására 100.000.000 forint, a gépek beszerzésére 10.000.000 forint pályázható 
legfeljebb. A pályázatnál 25% önrészt is kell biztosítani. 100.000.000 forintnál 25.000.000 
forint önrészt jelent, magas önköltséget jelent az Önkormányzat részéről. A pályázatban is 
szerepel a következő meglévő földutak szilárd útburkolattal történő ellátása. Felsőlajos 035 
hrsz-ú 5-ös út és a vasút közötti útszakasz új, szilárd útburkolattal való ellátása, ami 180 méter 
hosszú és a Felsőlajos 046 hrsz-ú Kuning féle út új, szilárd útburkolattal való ellátása. A 
terveke elkészültek és engedélyezésre várnak. Már igényelt karbantartás az útszakasz, 
költséggel jár a fenntartása. Csak külterületi utakra lehet pályázni. Amennyiben a testület 
egyetért egy traktort pótkocsival és egy grédert vásárolni kellene, ami a hó tolásra is alkalmas 
lenne. Nagy problémát jelent a közmunkások számára, hogy nincs eszköz, amivel a havat 
eltakaríthatnák. Más pályázat útján más gépeket is lehetne vásárolni a későbbiekben. 
Összköltsége 50.000.000 forint és 12.500.000 forint önrészt kell biztosítani. Jelen pillanatban 
nincs információ arról, hogy a projekt nettó vagy bruttó finanszírozású, ezért még nem kizárt, 
hogy a 27 %-os Áfa összeget az önkormányzatnak kellene finanszíroznia. Ha nettó és az Áfát 
nem finanszírozza, ez esetben át kell gondolni, mert plusz költséget jelentene.  
 
dr. Balogh László jegyző: Ha olyan célra vesszük igénybe az Áfát, hogy nem tudjuk 
visszaigényelni akkor, megfinanszírozzák. Ha olyan tevékenységre vásárolnánk a gépet, 
amivel szolgáltatást biztosítanánk, arra az Áfát vissza lehet igényelni és akkor az Áfát nem 
szokták megfinanszírozni a támogatási forrásból. Ez most csak egy előkészítő anyag, a 
testület szándékára kíváncsiak vagyunk, nem végleges döntés, hanem milyen irányba 
készítsük elő anyagot és a testület mit tart támogathatónak. Ez az anyag decemberben 
döntésre vissza fog kerülni a Képviselő-testület elé.  
 
Juhász Gyula polgármester: A murvás úttal kezdeni kell valamit. A tervezés meg volt. 
Fontos hogy a vasút rész is megvalósuljon, legyen-e gép. Melyik valósuljon meg? Az út 
engedélyeztetése költséget jelent, ami 900.000 forint lenne. A gépnek ez évben kiadása nincs.  
 
Kun János alpolgármester: Ennél kedvezőbb lehetőségek nincsenek. 
 
Juhász Gyula polgármester: 100.000.000 forintra nem kellene pályázni, lehetne a földutak 
stabilitására, de önrészből sokat kell állni. Annyira rossz út nincs, amit ne tudnánk kezelni 
gréderezésekkel. 
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Makainé Antal Anikó képviselő: A költségvetésben, ha a 27%-os Áfa nem szerepel és a mi 
terhünkre menne, mennyire viselné meg a költségvetést?  
 
Juhász Gyula polgármester: Több, mint 20%-kal kell még hozzászámolni és az Áfát is 
hozzá kell tenni, akkor ezt nem valósítanánk meg. Későbbiekben újra megbeszéljük a 
pályázat benyújtását.    
 
Makainé Antal Anikó képviselő: Ha a pályázatot elfogadjuk most, akkor van lehetőség 
módosítása a későbbiekben? 
 
Juhász Gyula polgármester: Akkor újra megbeszéljük a pályázat benyújtás határidejéig. 
Azért kell most dönteni, hogy előkészítsük az engedélyeztetést. Dönteni kell utakról és a 
gépekről. Következő ülésen tárgyalni kell és bízunk benne, hogy a bruttó vagy nettó összeg 
kiderül.  
 
Czigány Lajos képviselő: Ennél az összegnél is van fenntartásom, mert a tartalékainkat 
csökkentené, és ha időközben egy belső utas pályázat beérkezik, akkor e miatt nem tudunk 
pályázni.  
 
Majoros István képviselő: Csatornázás esetén is szükség lesz pénzre.  
  
Kun János alpolgármester: Ezzel a döntéssel most nem kötelezzük el magunkat? 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző: Nem, ez csak egy előkészítő munka.  
 
Juhász Gyula polgármester: Megkaptuk a 10.000.000 forint adósságkonszolidációs 
pályázatot, amihez 4.000.000 forint önrészt kell biztosítani. 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: 
47/2016. (XI. 21.) ÖH  
Hozzájárulás adása a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírás 
vonatkozásában a pályázat benyújtásához szükséges szakmai munka elindításához 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 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 kiírás vonatkozásában a szakmai munka 
elindításához a felsőlajosi 035 és a 046 helyrajzi számú területek vonatkozásában . 
 

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szükséges tevékenységek esetében kérjen be három árajánlatot, 
és a legkedvezőbb árajánlatot adóval kösse meg a szerződéseket. 
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3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázattal kapcsolatos 
2016. évben felmerülő önkormányzati önrész összegét – 900.000.- forint - Felsőlajos 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 
3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontjának da) alpontjában 
szereplő általános tartalék terhére biztosítja. 
 

4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, 
a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére. 
 

5.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a 
soros testületi ülésre a pályázat benyújtásával kapcsolatos anyagot terjessze elő. 
 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester, jegyző 
Határidő: 2016. november 21. 
 
3. napirendi pont: 
A helyi adó rendeletek felülvizsgálata  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Telekadó, építményadó, magánszemélyek kommunális adója, 
iparűzési adókat lehet bevezetni. Nálunk a helyi iparűzési adó és idegenforgalmi adó van 
jelenleg. Az idegenforgalmi 300 Ft/fő/nap maximálisan 503 forint lesz jövőre. Az iparűzési 
adó 1,5%, maximálisan 2% lehet. A pályázati feltételek kedvezőbbek Bács-Kiskunban, mint 
Pest megyében. Mindig érdeklődnek az adónemekről és az iparűzési adó mértékéről. Ez egy 
felülvizsgálat, áttekintés milyen adónemünk és milyen adónemeket lehetne.  
 
dr. Balogh László jegyző: Helyi adó törvény 7. § g) pontja 2017. január 1-én hatályba lép. A 
rendeletalkotásra vonatkozik, hogyan kell megalkotni az adó rendeleteket és ez vonatkozik a 
meglévő rendeletekre. A Képviselő-testületnek a 2017. január 1-én hatályba lépő két 
rendeletét kell felülvizsgálni a három szempont szerint, hogy megfelel a helyi 
sajátosságoknak, az Önkormányzat gazdálkodási követelményeinek és az adóalanyok 
teherviselő képességének. Több év óta változatlan feltételekkel működik, illetve az 
adónemeknél a kivetett adó mértéke a maximum alatt van. 2% helyett 1.5% az iparűzési adó, 
az idegenforgalmi 300 Ft/fő/nap maximálisan 503 forint lesz jövőre. A helyi sajátosságokat is 
figyelembe veszi az adózók teherviselő képességeit, illetve az Önkormányzat működő 
képességében a helyi adóknak kiemelkedő szerepe van. Felsőlajoson az adóerő képesség oly 
mértékben megjavult, hogy jövőre már közvilágítás közterületre, zöld területgazdálkodásra 
nem kap központi támogatást a település. 
 
Juhász Gyula polgármester: 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 alkotta: 
 
 
 
48/2016. (XI. 21.) ÖH  
A helyi adórendeletek felülvizsgálata 
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Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy  
 

a) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (IX.11.) 
önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról, 

b) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (IX.11.) 
önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 

 
a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 2017. január 1-jétől hatályos 7. § g) pontjában 
foglalt követelményeknek megfelel. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. november 21. 
 
4. napirendi pont: 
Felsőlajos Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának elfogadása 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Felsőlajosnak nem volt közbeszerzési szabályzata és olyan 
pályázatok elé nézünk, ami meghaladja a közbeszerzési határt. Dr. Tóth Andreát megkérem, 
tájékoztasson a közbeszerzési szabályzatról. 
 
dr. Tóth Andrea irodavezető: A közbeszerzésekről szóló törvény alapján a közbeszerzési 
eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében 
eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a 
közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. A 
szabályzat célja az egységes szabályozás. A legszükségesebbeket szabályozzuk a 
jogszabályokkal összhangban, illetve a polgármester és a Képviselő-testület feladat és 
határkör megosztást. A legtöbb kérdésben a Képviselő-testület hozza meg a döntéseket. 
Csekélyebb jelentőségű kérdésekben és az azonnali intézkedést igénylő ügyekben javasoltam 
a polgármester döntési jogkörét viszont a Képviselő-testület szabadon határozza meg, hogy 
milyen döntési jogköröket tart meg és mit polgármesternek. A 17. pont a bírálóbizottságnál 
kötelező létrehozni legalább 3 fős bírálóbizottságot. A tagokat az előkészített anyag alapján 
polgármester jelöli ki, ha ezt módosítjuk érinteni fogja a 21. pont tartalmaz hatáskör kijelölést. 
24. pont kimondja az összes érdemi kérdésben Képviselő-testület hozza meg a döntését, ez 
összefügg 43. és az 52. ponttal. A 24. pont Lajosmizse esetében a közbeszerzési szabályzat 
arról rendelkezik, hogy nemzeti értékhatárnál polgármester hozza meg a döntéseket és csak 
bizonyos értékhatár feletti közbeszerzésnél dönt érdemi kérdésekben a Képviselő-testület. 
Felsőlajos esetében a Képviselő-testület döntsön. Nem nagy létszámú testület és nem gyakori 
a közbeszerzési eljárás és erre tekintettel lett így, de módosítható. A 24. pont eljárási 
döntéshozó polgármester. A 27. pont a közbeszerzési tervnél polgármester terjeszti elő és a 
Képviselő-testület hagyja jóvá, ez is módosítható. A 30. ponttal összefügg, aki elfogadja a 
közbeszerzési tervet az jogosult módosítani is. A 39. pont éves statisztikai összegzést 
polgármester fogadja el és írja alá. Képviselő-testület dönthet úgy, hogy magához vonja. 41. 
pont összefügg a 17. ponttal. 43. pont a 24. ponttal függ össze. Az 52. pont a 24. ponttal függ 
össze. A testület bármiben módosíthat.  
 
Juhász Gyula polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Akik a 
pályázattak foglalkoznak, elég lenne a polgármester döntése, így gyorsabb döntést lehet 
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meghozni. A testület gyors döntést szokott hozni, eddig még közbeszerzés nem volt, de ha 
lesz gyorsan összehívható a testület, erre már korábban is volt példa. 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: 
 
49/2016. (XI. 21.) ÖH  
Felsőlajos Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának elfogadása 

 
 
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Felsőlajos Község 
Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát, mely az előterjesztés mellékletét képezi.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. november 21. 
 
5. napirendi pont: 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő – testületének 2017. évi munkaterve  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Évente legalább hat ülést és közmeghallgatást kell tartani. 
Próbáltuk meghatározni, hogy hány ülést és melyik időszakban. A költségvetés elfogadásával 
kezdünk januárban. Decemberben megkezdődnek az előkészületek és februárban elfogadjuk.  
 
dr. Balogh László jegyző:  A központi költségvetés normatíváira a magas adó erőképesség 
miatt Felsőlajos feltehetően már nem lesz jogosult. 
Juhász Gyula polgármester: Közterület nem volt, közútra kaptunk és arra kellett fordítani.  
 
dr. Balogh László jegyző:  85%-os beszámítással éltek, mert közelítettek a 36.000 forintos 
adóerő képességi határhoz.   
 
Juhász Gyula polgármester: Ez vagy jó, vagy nem. Úgy gondolom, hogy jó. Ameddig a 
vállalkozások teljesítenek a településen addig nincs probléma, amennyiben még sem a 
következő évben újraszámítandó. Vannak olyan kötelező elemei, amit tárgyalni kell. Június, 
júliusban nem terveztünk ülést, de ez még változhat. Ez egy terv, amit kötelezően meg kell 
tárgyalni, de ehhez még sok anyag kapcsolódhat a 2017-es év során.  
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző: Két új elem van benne. A február hónapban betervezett 
Falunapi programok elfogadása. Célszerű a költségvetéssel párhuzamosan megtárgyalni. 
Április hónapban szerepel a közbiztonsági beszámoló. Jelezte a rendőrség, hogy a többi 
településen tavasszal kerül megtárgyalásra és ennek akadálya nincs.  
 
 
Juhász Gyula polgármester: A Falunapi programok esetében jobb is, hogy hamarabb 
tárgyaljuk. Ki tudjuk választani a fellépőket és bele tesszük a költségvetésbe. A helyi 
vállalkozásoktól kapunk támogatást. Semmiképpen nem akkora összeget tervezünk, mint az 



9 
 

idei évben. Ha több támogatást kapunk a vállalkozásoktól, akkor majd átcsoportosítjuk. 
Februárban gondolkodni kell azon, hogy milyen összegű és miket szeretnénk a Falunapi 
rendezvényeken betervezni és a költségvetésbe is be kell tervezni. 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 alkotta: 
 
50/2016. (XI.21.) NORMATÍV  határozata  
Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2017. évi munkatervéről 
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban fogadja el a 
Képviselő-testület 2017. évi munkatervét: 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének  
2017. évi munkaterve  

 
A Képviselő-testületi ülések helye: Felsőlajos Község Faluháza 
 
A képviselő-testületi ülés időpontja és napirendi pontjai: 

2017. február   
1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. ( …) 

önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 
4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:     
 

Kasnyikné Földházi Tünde 
környezetvédelmi ügyintéző 

Előzetes bizottsági tárgyalás:    --- 
2.   Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. ( …) 

önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról    
Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:     
 

Őze Angéla mb. irodavezető 

Előzetes bizottsági tárgyalás:    
 

--- 

3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (….) 
önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről      
Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:     Őze Angéla mb. irodavezető 
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Előzetes bizottsági tárgyalás:    
 

--- 

4. Jelentés a  2016.  január  1-től 2016. december 31-ig tartó időszakban a 
Képviselő-testület által   meghozott és 2016. december 31-ig lejárt határidejű 
határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő:      dr. Balogh László jegyző 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:     
 

Muhariné Mayer Piroska 
aljegyző 

Előzetes bizottsági tárgyalás:    
 

--- 

5. XV. Felsőlajosi Falunapok programjának elfogadása     
Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:     
 

Gyurgyik Erzsébet vezetői 
referens 

Előzetes bizottsági tárgyalás:   --- 
6. Interpelláció 
 
 
2017. április 
1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (…) 

önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló …/2017. (….) 
önkormányzati rendelet módosításáról    

 Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
 Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
 Előkészítésében résztvevő:     

 
Őze Angéla mb. irodavezető 

 Előzetes bizottsági tárgyalás:    --- 
2. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi 

munkájáról  
 Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
 Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
 Előkészítésében résztvevő:     

 
Gyurgyik Erzsébet vezetői 
referens 

 Előzetes bizottsági tárgyalás:   --- 
3. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról 
 Előterjesztő:                   Juhász Gyula polgármester 
 Előkészítéséért felelős:                                        dr. Balogh László jegyző 
 Beszámoló elkészítéséért felelős:                                Gyurgyik Erzsébet vezetői  

referens 
 Beszámoló elkészítésében résztvevő:                          Kecskeméti Városi 

Rendőrkapitányság 
képviselője 

 Előzetes bizottsági tárgyalás:                                        ---- 
  
4. Interpelláció 
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2017. május  
 
1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  …/2017. (…) 

önkormányzati rendelete  a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet végrehajtásáról. Felsőlajos Önkormányzatának 2016. 
évi  zárszámadása 
Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
Előkészítésében résztvevő:     
 

Őze Angéla mb. irodavezető 

Előzetes bizottsági tárgyalás:   --- 
 

2. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2016. évben végzett 
munkáról 

 Előterjesztő:      dr. Balogh László jegyző        
 Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
 Beszámoló elkészítéséért felelős:                  Gyurgyik Erzsébet vezetői 

referens 
 Előkészítésében résztvevő: Közös Önkormányzati Hivatal 

munkatársai 
 Előzetes bizottsági tárgyalás:    

 
--- 

3. Lajosmizse Város Jegyzőjének beszámolója az adóztatásról 
 Előterjesztő:      dr. Balogh László jegyző        
 Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
 Beszámoló elkészítéséért felelős:                  Mezeiné Hrubos Henriette 

csoportvezető 
 Előkészítésében résztvevő:   Gazsó Krisztina főtanácsos 
 Előzetes bizottsági tárgyalás:  

  
--- 

4. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 
értékelése 

 Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
 Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
 Előkészítésében résztvevő:     

 
Gyurgyik Erzsébet vezetői 
referens 

 Előzetes bizottsági tárgyalás:   
 

--- 
 

5. 2016. évi belső ellenőrzési jelentés  
 Előterjesztő:      dr. Balogh László jegyző        
 Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
 Előkészítésében résztvevő:     dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
 Előzetes bizottsági tárgyalás:    --- 
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6. Interpelláció  

 
2017.   június -  július       s z ü n e t 

 
 
 
 
2017. augusztus 
 
1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (…) 

önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló …/2017. (….) 
önkormányzati rendelet módosításáról    

 Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
 Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
 Előkészítésében résztvevő:   Őze Angéla mb. irodavezető 
 Előzetes bizottsági tárgyalás:  --- 
2. Interpelláció  
 
 
2017. október  
 
1. I. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (….) 

önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa 
támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 17/2012. (XII. 21.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
II. Támogatási igény benyújtása szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó 
támogatásra 

 Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
 Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
 Előkészítésében résztvevő:    Dodonka Csaba 

vezető tanácsos 
dr. Tóth Andrea 
irodavezető 

 Előzetes bizottsági tárgyalás:   --- 
2. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 

Közszolgáltató Társulás  Társulási Tanácsa elnökének beszámolója a 
Társulási Tanács munkájáról 

 Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
 Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
 Beszámoló elkészítéséért felelős:                  Gyurgyik Erzsébet vezetői 

referens 
 Beszámoló elkészítésében résztvevő: Társulási Tanács Elnöke 
 Előzetes bizottsági tárgyalás:   --- 
3. Interpelláció  
 
2017. november 
 
1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (…) 
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önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről szóló …/2017. (….) 
önkormányzati rendelet módosításáról    

 Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
 Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
 Előkészítésében résztvevő:     Őze Angéla mb. irodavezető 
 Előzetes bizottsági tárgyalás:   --- 
2. Interpelláció 
 
 
 
2017. december 
 
1. K ö z m e g h a l l g a t á s 

2017. december 
 
1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi 

munkaterve 
 Előterjesztő:      Juhász Gyula polgármester 
 Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
 Előkészítésében résztvevő: Muhariné Mayer Piroska 

aljegyző 
 Előzetes bizottsági tárgyalás:   --- 
2.  2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
 Előterjesztő:      dr. Balogh László jegyző 
 Előkészítéséért felelős:   dr. Balogh László jegyző 
 Előkészítésében résztvevő: dr. Csikai Zsolt belső ellenőr 
 Előzetes bizottsági tárgyalás:   --- 
3. Interpellációk  
 
                      
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. november 21. 
 
 
 
6. napirendi pont: 
Polgármester és alpolgármester 2016. évi jutalma 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Átadom a szót Makainé Antal Anikónak! 
 
Makainé Antal Anikó képviselő: A Képviselő-testületnek lehetősége van polgármester és 
alpolgármester évi jutalmára javaslatot tegyen. Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és ezúton szeretnék 
köszöntet mondani polgármesternek és alpolgármesternek 2016. évi munkájáért. Vezetőségen múlik az, 
hogy a település jól működjön. Felsőlajos település munkájában jól látszódik. A olykor magánéleti 
programokat is félretéve a település ügyei előtérbe helyeződnek, hogy a település munkái jól 
működjenek. A település bármely lakosát megkérdezve mindenki azt mondja, hogy a mi érdekeink 
előtérbe helyeződnek. Valakinek kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban?  
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Farkas Ferenc: Ez a két ember a településen, akik minden féle munkát intéznek, végrehajtják. A testület 
eldönt valamit és ők végrehajtják. Sok munka van a településen. A tiszteletdíj jelképes összeg. Az 
Ügyrendi bizottság, amit meg tudott tenni megtette. A Képviselő-testület ezt az összeget szavazza meg.  
 
Makainé Antal Anikó képviselő: Örülök, hogy nem csak szóval, hanem anyagilag is köszönetet tudunk 
mondani. Polgármester úr 2016. évi munkájáért bruttó 550.000 forintra tesz javaslatot a Bizottság. 
Alpolgármester úr 2016. évi munkájáért 250.000 forintra tesz javaslatot a Bizottság.  
 

Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen az Ügyrendi Bizottság hozzáállását! Legjobb 
tudásom szerint képviselem a település érdekeit. Jó ilyen Képviselő-testülettel vezetni egy 
települést. Mindig egyhangú a döntése a testületnek. Egyformán gondolkodunk, ezáltal megkönnyíti 
a munkát. A tiszteletdíj nem egy magas összeg, amikor elvállaltam ezt a feladatot, akkor sem ezért 
vállaltam el. Társadalmi megbiztatásban végzem a munkát, amit el kell végezni azt a legjobb 
tudásom szerint elvégzem. A kistelepülés polgármestereinek alacsony fizetésével mindenki 
tisztában van, nekem ezzel nincs problémám. Az, hogy a testület meg van elégedve a polgármester 
és alpolgármester munkájával külön megköszönöm. Ebből az összegből fordítok vissza a település 
javára, például a téli hó eltakarításra vagy más egyéb feladatokra. Személyes érintettségem miatt 
nem kívánok szavazni.  
 
Kun János alpolgármester: Személyes érintettségem miatt nem kívánok szavazni.  
 
Juhász Gyula polgármester: A Bizottság által javasolt 550.000 forint összeggel egyetért a 
polgármester jutalmazásával kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – Juhász Gyula polgármester nem 
szavazott - az alábbi határozatot hozta meg: 
 

51/2016. (XI. 21.) ÖH  
Polgármester 2016. évi jutalma 
 
 

Határozat 
 
 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhász Gyula polgármester  
 jutalmát 2016. évre bruttó 550.000 Ft-ban állapítja meg. 
 
 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2016. november 21. 

 
 
Juhász Gyula polgármester: A Bizottság által javasolt 250.000 forint összeggel egyetért a 
alpolgármester jutalmazásával 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: 
 

52/2016. (XI. 21.) ÖH  
Alpolgármester 2016. évi jutalma 
 

Határozat 
 
 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kun János alpolgármester  
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 jutalmát 2016. évre bruttó 250.000 Ft-ban állapítja meg. 
 
 Felelős: Képviselő-testület 
 Határidő: 2016. november 21. 

 
7. napirendi pont: 
A 2017-2031. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: A testület előtt volt már a Gördülő Fejlesztési Terv és akkor nem 
fogadtuk el. Az első ütemtervre javaslatot tettünk, hogy mely utcákat látnánk el ivóvízzel. Ha nem 
fogadjuk el a Gördülő Fejlesztési Tervet, és amit a testület meghatározott, illetve a tartalékunkból 
összeget is biztosítottunk hozzá ez esetben az első ütemtervet nem tudjuk véghezvinni. 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 fogadta el: 
 

53/2016. (XI.21.) ÖH 
A 2017-2031. évi időszakra vonatkozó  
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 

 
Határozat 

 
1./ Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 
mellékletét képező 2017-2031. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet. 
 
Határidő: 2016. november 21. 
Felelős: Képviselő-testület 

 
Muhariné Mayer Piroska 15.06 órakor távozott a teremből. 
Makainé Antal Anikó 15.07 órakor kiment a teremből. A testületi ülés 4 fővel határozott képes.  
Makainé Antal Anikó 15.09 órakor visszajött a terembe. A testületi ülés 5 fővel határozott képes 
 
8. napirendi pont: 
Tájékoztatás a Duna-Tisza Köze hulladékgazdálkodása jövőjéről Szándéknyilatkozat a Duna-
Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Tagja vagyunk két társulásnak, de Duna-Tisza Közi Térségi 
Regionális Kommunális Szilárd Hulladék Gazdálkodási Rendszernél 48 település van, illetve az 
Izsák-Komnak A Nemzeti Hulladékgazdálkodás Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV), 
melynek az új hulladékgazdálkodási rendszer felállításának a feladata a koordinálása a 
polgármestereket meghívta november 3-ra, ahol szolgáltatók is részt vettek az ülésen. Ahol működő 
szolgáltatás van, Izsák, Cegléd stb. már előtte is volt ilyen összejövetel, amit szintén egyeztettek. 
Ehhez csatlakoznunk kell. 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: 
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54/2016.(XI.21.) ÖH 
Szándéknyilatkozat a Duna-Tisza Közi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz 
való csatlakozásról 

  

Határozat 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi szándékát a Duna-
Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való 
csatlakozásról. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a csatlakozás feltételeire vonatkozó tárgyalások lefolytatására, a 
szándéknyilatkozat megküldésére. 
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2016. november 21. 

 
9. napirendi pont: 
Egyebek 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
dr. Balogh László jegyző: 2017-től változások lesznek a bölcsődei rendszerben, ha öt gyermek 
igényli biztosítani kell az ellátást. Felsőlajoson 3 év alatti gyermek kevés összesen 16 fő. Jövőre a 
bölcsődének egyszerűbb formái is lesznek, ahol a szakmai személyi tárgyi feltételek nem olyan 
szigorúak, mint a hagyományos bölcsődénél. Lesz mini, családi bölcsőde, ahol 5 maximum 8 
kisgyermeket lát el egy gondozónő. A szakmai kritériumok nem szigorúak. A családi bölcsődénél 
40 órás képzést kell elvégezni.  
 
Makainé Antal Anikó képviselő: Törvényileg a gyermekvédelem, a hatóságok, hogy engedhetik 
meg?  
 
dr. Balogh László jegyző: Érdekes, hogy a nagy bölcsődében milyen szigorú feltételek vannak 
ehhez képest. Nyílván a kistelepülésekre vannak kitalálva. Minden szülő, aki vissza akar menni 
dolgozni biztosítani, kell a bölcsődei ellátást. Felsőlajoson előreláthatólag ilyen nem lesz.  
 
Juhász Gyula polgármester: A településen 16 gyermek 0-3 évis korú gyermek van, 16 
gyermekből 5 gyermek könnyen kérelmezheti az ellátást. 
 
dr. Balogh László jegyző: Akkor van probléma a családoknál a GYED lejár 2 éves kor után.  
 
Juhász Gyula polgármester: Mennyi 2-3 éves korú gyermek van? 
 
dr. Balogh László jegyző: 5-6 fő. Felsőlajoson évente 5-6 gyermek születik csak?  
 
Makainé Antal Anikó képviselő: Volt olyan év, amikor 2-3 gyermek szültetett.  
 
dr. Balogh László jegyző: A lehetőség megvan, hogy 2,5 éves kortól a gyermek óvodába mehet. 
Az önkormányzat saját maga látja el vagy egy feladat ellátási szerződés  keretében családi bölcsődét 
bíz meg.  
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Juhász Gyula polgármester: Ezt a lehetőséget is felvázoltuk, viszont ha köt egy feladat ellátási 
szerződést, hogyan látja el ezt a feladatot. Ha nem tud helytállni, akkor az önkormányzat feladata, 
akkor az önkormányzatnak kell megoldania.  
 
dr. Balogh László jegyző: Gyermekenként 3 m2 kell biztosítani. A családi bölcsődénél 1 fő 
kisgyermeknevelő kell. Arra is gondolni kell, ha megbetegszik a kisgyermeknevelő, vagy 
szabadságra megy, ki helyettesíti majd. 1 kisgyermeknevelővel nem tud működni a bölcsőde.  
 
Juhász Gyula polgármester: Lajosmizse 3 csoportot elindítana. Meg kell vizsgálni, hogy a 3 
csoport lefedi Lajosmizse igényét. A Felsőlajosi gyermeket is ellehetne látni ott.  
 
dr. Balogh László jegyző: Polgármester Úr abban gondolkodik, hogy a Mathiász utcai speciális 
képzésű gyerekeket átmennek a nagy iskola gyakorlati termébe. A Mathiász utcánál 4 nagy terem 
van és 3 csoportot ki lehet alakítani és a negyedikbőlegy tálaló konyhát kialakítani. A TOP-os 
pályázatokból lehet támogatást szerezni, de az most nincs. Ezt csak saját erőből tudjuk 
megvalósítani Felsőlajos és Lajosmizse vonatkoztatásában. 
 
Juhász Gyula polgármester: Ha meg van az 5 igény, akkor mindenképpen foglalkozni kell vele. A 
fejlesztő szoba 20 m2 az alkalmas lenne bölcsődei ellátás az óvoda épületében vagy esetlegesen egy 
bővítéssel megoldani. Az összes kiszolgáló helység rendelkezésre áll.  
 
dr. Balogh László jegyző: A pályázatnak 5 év fenntartási időszaka van és a pályázat már be van 
adva.  
 
Juhász Gyula polgármester: A 10.000.000 forintos pályázatot elnyertük az Óvoda utcára, 
hivatalosan is közzé tették. 2018-ig teljesíteni kell, javaslom, várjuk meg a csatornázást. Minden 
pályázat csúszik. Az önrészt acéltartalékból finanszírozzuk. A dűlő utak karbantartása megtörtént 
bel és külterületen is.  
 
Makainé Antal Anikó képviselő: Jó látni azt, hogy az utak elkészültek. Azon a napon mikor 
elkészült az út már tönkre tettek egy bizonyos útszakaszt. Felháborító! 
 
dr. Balogh László jegyző: Rendőrség értesítve lett? 
 
Majoros István képviselő: Azonnal elmenekült az illető. 
 
dr. Balogh László jegyző: A rendőrség biztos megtalálná, ez rongálás. 
 
Juhász Gyula polgármester: Idősek napja lesz pénteken 12.00 órától. December 13-án, 
Felsőlajoson Közmeghallgatás lesz. 
 
dr. Balogh László jegyző: December 15-én lesz a következő Felsőlajos testületi ülése. Társulási 
ülés decemberben nem lesz.  
 
Majoros István képviselő: Kerékpár úttal történt-e valami? 
 
Juhász Gyula polgármester: November hónapban meg fogja csinálni, ezt ígérte. Elküldtük a 
megrendelőt és aszfalttal lesz megcsinálva.  
 
Majoros István képviselő: Mobiltelefon térerővel történt-e változás? 
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Juhász Gyula polgármester: Ez év vagy következő évben valósul meg.  
 
Majoros István képviselő: Polgárőrséggel van-e valami fejlemény? 
 
Juhász Gyula polgármester: Megtörtént a vizsga, a számlanyitás. Az aláírási címpéldányok 
elkészültek. A rendőrségtől nem érkezett még meg a megállapodás, ezután kapnak a polgárőrök egy 
nyomtatványt és mehetnek az igazolványért.  
 
10. napirendi pont: 
Interpelláció 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Czigány Lajos képviselő: Diófa utca nagyon kátyús, helyre kell hozni.  
 
Juhász Gyula polgármester: Kézi erővel mart aszfalttal vagy murvával meg kell oldani. 
Elfogadható ez a válasz? 
 
Czigány Lajos képviselő: Igen. Megszeretném köszönni a földutakon elvégzett munkát, mindegyik 
nagyon jó lett.   
 
Juhász Gyula polgármester: Mivel több interpelláció nincs a nyílt ülést 15.57 órakor bezárom 
Zárt ülés következik. 
 
 

 
kmf. 

 
 
 
 

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

 
 

 


