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Felsılajos Község Önkormányzata 
 
LMKOHFL/94/10/2015. 
 

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
2015. szeptember 29. 

 
Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2015. (…) önkormányzati 
rendelete a 2015. évi költségvetésrıl szóló 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2015. (…) önkormányzati 
rendelete a természetben nyújtott szociális célú tőzifa támogatás jogosultsági feltételeirıl 
szóló 17/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról 
  
 
30/2015. (IX. 29.) ÖH Támogatási igény benyújtása szociális célú 

tüzelıanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítı 
támogatásra 

 
31/2015. (IX. 29.) ÖH   Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás  

Társulási megállapodásának módosítása  
 
32/2015. (IX. 29.) ÖH   Felsılajos község közrend- és közbiztonsági  

  helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása 
 
 33/2015. (IX. 29.) ÖH   Felhatalmazás az Óvoda utca fejlesztésével 

kapcsolatos engedélyeztetési eljáráshoz 
 
 
34/2015. (IX. 29.) ÖH  A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási 

feladatok - 2015. december 31. napját követı - 
ellátásának felülvizsgálata 

 
35/2015. (IX. 29.) ÖH  043/5 helyrajzi számú ingatlan belterületbe 

vonása 
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J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-én, 
13.00 órakor Felsılajoson a Faluházban megtartott soros ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Makainé Antal Anikó, Majoros István, Czigány 
Lajos képviselık. Kun János alpolgármester képviselı elıre jelezte, hogy késni fog az ülésrıl. 
A Képviselı-testület létszáma összesen 4 fı. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyzı 
     Muhariné Mayer Piroska 
      
Jegyzıkönyvvezetı:    Rıfös-Horvát Edit 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön 
megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 4 fı képviselı jelen van.  Kun János 
alpolgármester jelezte, hogy késni fog. Körünkben van Kovács István, ırsparancsnok. 
Szeretettel köszöntöm ıt is. 
A meghívóban 9 napirendi pont szerepel. Azt javasolnám, hogy a következı sorrendben 
tárgyaljuk a napirendi pontokat: 1,2, 3. napirendi pontként a meghívóban 4. napirendi 
pontként szereplı elıterjesztést tárgyaljuk. 4. napirendi pontunk a meghívóban 7-es napirendi 
pontként szereplı rendırségi beszámolót tárgyalnánk. Van-e esetleg valakinek más 
napirendre javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért így a napirendi pontokkal, 
kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 
 

 Napirend Elıterjesztı 
 

1.  
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének…/2015. (…) 
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésrıl szóló 2/2015. (II.19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Juhász Gyula 
polgármester 
 

2. I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének…/2015. (…) 
önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tőzifa 
támogatás jogosultsági feltételeirıl szóló 17/2012. (XII. 21.) önkormányzati 
rendelete módosításáról  
 
II. Támogatási igény benyújtása szociális célú tőzifa vásárlásához 
kapcsolódó támogatásra 

Juhász Gyula 
polgármester 
 

3.  
 

Az Óvoda utca útburkolat építésére vonatkozó tervek, engedélyek beszerzése Juhász Gyula 
polgármester 

4. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának 
módosítása 

Juhász Gyula 
polgármester 

5.  
 

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok -2015. december 
31. napját követı- ellátásának felülvizsgálata 

Juhász Gyula 
polgármester 

6. 043/5 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonása Juhász Gyula 
polgármester 

7.  
 

Felsılajos község közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló 
elfogadása   

Juhász Gyula 
polgármester 

8. Egyebek Juhász Gyula 
polgármester 

9. Interpelláció Juhász Gyula 
polgármester 
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1. napirendi pont:  
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének…/2015. (…) önkormányzati 
rendelete a 2015. évi költségvetésrıl szóló 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Juhász Gyula polgármester: Jó néhány ponton kell módosítani a rendeletünket. Az elsı, 
83.820 Ft-os növekedést jelent számunkra a 2015. évi május, június, július, augusztus havi 
kompenzáció. A kettes pont a közfoglalkoztatás támogatási összege, amelyet most építettünk 
a költségvetésünkbe, összesen 7.156.730 Ft támogatás érkezett. Van egy visszafizetésünk, 
nettófinanszírozás, 260.000 Ft, amely elılegként volt itt. A négyes pontban a nyári 
gyermekétkeztetés biztosítása, ami 321.640 Ft volt. Az ötös 468.000 Ft, ez az összeg a 2013. 
évi viharkár kártérítésének utolsó részlete. A 6. pontban Postának, illetve a 
Takarékszövetkezetnek a bevétele a bérleti díjakból, ami rendezésre került.  
Hetes tétel a többlet mőködési bevételek rendezése, 388.000 Ft. 8. pontban a falunapi 
rendezvényünkre a 40.000 Ft támogatási összeget kaptunk, ezt kellett a költségvetésünkbe 
beemelni. Szociális célú tőzifavásárláshoz az Önkormányzatnak önerıt kell biztosítani, a 
kötelezıen elıírt összeg: 88.900 Ft, ezt az általános tartalékból biztosítjuk. A 10. tétel az 
Iskoláért, Gyermekekért Alapítvány részére nyújtott, fel nem használt visszafizetése: 50.000 
Ft. 11. pont: Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete döntött a 13. hrsz. 
ingatlan megvételérıl, 5.000.000 Ft-os vételi ajánlatunkat elfogadták, pénzügyi fedezetét az 
általános tartalékból biztosítottuk. 12. pontban Az Óvoda utca fejlesztésével kapcsolatos 
tervezıi költséget, 320.000 Ft-ot szintén az általános tartalékból biztosítjuk. 13. pont: a 
Képviselı-testület úgy döntött, hogy az elsı lakáshoz jutók támogatási keretét 300.000 Ft 
értékben növeli.  
 
Juhász Gyula polgármester: Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki elfogadja a Felsılajos a 2015. évi költségvetésrıl szóló 2/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendelet módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 4 fı igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
13/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésrıl szóló 

2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

1. § 
 
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl 

szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a), b), c) és d) pontok 
helyébe a következı rendelkezések lépnek: 

 
[A Képviselı-testület Felsılajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 
2014. évi költségvetésének] 
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„ 
a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét 58 175 e Ft-ban 

aa) mőködési költségvetést 58.175 e Ft-ban 

ab) felhalmozási költségvetést 0 e Ft-ban 
   
b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét 92 602 e Ft-ban 

ba) mőködési költségvetést 60.416 e Ft-ban 

bb) felhalmozási költségvetést 7 120 e Ft-ban 

bc) tartalékok 25.066 e Ft-ban 

melybıl: általános tartalék 25.066  e Ft-ban 

           és céltartalék 0 e Ft-ban 

c) tárgyévi költségvetési hiány összegét 
állapítja meg. 

34 687 e Ft-ban 

   
d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására 

szolgáló elızı évek maradványát 34 687 e Ft-ban 
da) mőködési célra 33 687 e Ft-ban 

db) felhalmozási célra 1 000 e Ft-ban 

hagyja jóvá.”   

 
2. § 

(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl 
szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet 
lép. 

(2) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl 
szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl 
szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl 
szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl 
szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet 
lép. 

(6) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl 
szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl 
szóló 2/2015. (II. 19) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

 
3. § 

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

 
 

/ Juhász Gyula /      / dr. Balogh László / 
   polgármester                 jegyzı 
 
 

A kihirdetés napja:       / dr. Balogh László / 
             jegyzı 
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1. melléklet a 13/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 
"1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 

Felsılajos Község Önkormányzata 2015. évi bevételei 
Ezer Ft-ban 

Bevételek 

A. B. C. D. 
m ó d o s í t o t t    e l ı i r á n y z a t 

kötelezı 
önként 
vállalt 

államigazgatási 
 Összesen  

f e l a d a t 
1. Mőködési bevételek 55 890 0 2 285 58 175 
1.1. Mőködési bevételek 1 448 0 0 1 448 
1.2. Közhatalmi bevételek 34 000 0 0 34 000 
  1.2.1. Helyi adók és adójellegő bevételek 30 150 0 0 30 150 
  1.2.2. Átengedett központi adók  3 800 0 0 3 800 
  1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek 50 0 0 50 
1.3. Mőködési támogatások 6 694 0 1 735 8 429 
  1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 6 515 0 0 6 515 
  1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak  0 0 0 0 
  1.3.3. Kiegészítı támogatás 179 0 0 179 
  1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 0 0 0 0 
  1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 1 735 1 735 
1.4. Egyéb mőködési bevételek 13 748 0 550 14 298 
  1.4.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 13 658 0 550 14 208 
  1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl  90 0 0 90 
  1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel  0 0 0 0 
  1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések  0 0 0 0 
2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 
2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  0 0 0 0 
  2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  0 0 0 0 
  2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei  0 0 0 0 
  2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei  0 0 0 0 
2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 
  2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 0 0 
  2.2.2. Fejlesztési célú támogatások  0 0 0 0 
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 0 
  2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 0 0 0 0 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 0 0 0 0 
  2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel  0 0 0 0 
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 55 890 0 2 285 58 175 
4. Finanszírozási bevételek 34 687 0 0 34 687 
4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 34 687 0 0 34 687 
  4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 34 687 0 0 34 687 
    4.1.1.1. Mőködési célra 33 687 0   33 687 
    4.1.1.2. Felhalmozási célra 1 000 0   1 000 
  4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 
    4.1.2.1. Mőködési célra       0 
    4.1.2.2. Felhalmozási célra       0 
4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 0 0 0 0 
  4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
  4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
  4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
  4.2.4. Értékpapírok kibocsátása       0 
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 90 577 0 2 285 92 862 
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Felsılajos Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai 
Ezer Ft-

ban 

Kiadások 

A. B. C. D. 
m ó d o s í t o t t    e l ı i r á n y z a 

t 

kötelez
ı 

önkén
t 

vállalt  

állam
i  Összesen  

f e l a d a t 
1. Mőködési kiadások 53 686 2 170 4 560 60 416 
1.1. Személyi juttatások 20 059     20 059 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

4 288     4 288 

1.3. Dologi kiadások 15 974     15 974 
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      4 560 4 560 
1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 13 365 2 170 0 15 535 
  1.5.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson 
belülre 

13 063 420   13 483 

  1.5.2. Mőködési célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre 

302 1 750   2 052 

  1.5.3. Elvonások és befizetések       0 
2. Felhalmozási kiadások 1 520 5 600 0 7 120 
2.1. Beruházások 1 520 5 000 0 6 520 
2.2. Felújítások 0 0 0 0 
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 600 0 600 
  2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 
belülre 

      0 

  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre  

  600   600 

  2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás       0 
  2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása       0 
3. Tartalékok 25 066 0 0 25 066 
3.1. Általános tartalék 25 066     25 066 
3.2. Céltartalék 0     0 
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 80 272 7 770 4 560 92 602 
5. Finanszírozási kiadások 260 0 0 260 
   5.1. Államháztartáson belüli megelılegezések 
visszafizetése 

260     260 

6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) 80 532 7 770 4 560 92 862 
    
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 1,00 
Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 23,00 

 
 „ 
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2. melléklet  a 13/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 

Mőködési bevételek részletezése 
Ezer Ft-ban 

Megnevezés 
eredeti 

elıirányzat 

1. Egyéb saját mőködési bevétel  1 443 
2. Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések    
3. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek  5 
4. Mőködési bevételek összesen 1 448 
    

Közhatalmi bevételek részletezése 

Megnevezés 
eredeti 

elıirányzat 

1. Gépjármőadó  3 800 
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 3 800 
3. Idegenforgalmi adó  150 

4. 
Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység 
után  30 000 

5. Talajterhelési díj   
6. Helyi adók és adójellegő bevételek   30 150 
7. Egyéb közhatalmi bevételek 50 
8. Közhatalmi bevételek összesen 34 000 

 „ 
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3. melléklet a a 13/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 
"3. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 

Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése 

 
Ezer Ft-ban 

Megnevezés 
módosított 
elıirányzat 

1. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 3 812 
1.1. Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása 0 
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás 3 779 

1.2.1.   Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 0 
1.2.2.   Közvilágítás fenntartásának támogatása 2 181 
1.2.3.   Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 
1.2.4.   Közutak fenntartásának támogatása 1 498 
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 0 
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 0 
1.5. Üdülıhelyi feladatok támogatása 0 
1.6. Nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 12 
1.7. A 2014. évrıl áthúzódó bérkompenzáció támogatása 21 
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 0 

2.1. 
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık 
bértámogatása 

0 

2.2. Óvodamőködtetési támogatás 0 
2.3. A köznevelési intézmények mőködtetéséhez kapcsolódó támogatása 0 
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítı támogatása 0 
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 3 238 

3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 1 735 
3.1.1.   Foglalkoztatást helyettesítı támogatás   
3.1.2.   Rendszeres szociális segély   
3.1.3.   Lakásfenntartási támogatás   
3.1.4.   Óvodáztatási támogatás   
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám. 1 503 
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0 

3.3.1.   Családsegítés 0 
3.3.2.   Gyermekjóléti szolgáltatás 0 
3.4. Szociális étkeztetés 0 
3.5. Házi segítségnyújtás 0 
3.6. Idıskorúak nappali intézményi ellátása 0 
3.7. Gyermekek napközbeni ellátása 0 
3.8. Gyermekétkeztetés támogatása 0 

3.8.1.   Gyermekétkeztetés bértámogatása 0 
3.8.2.   Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 0 
3.9. Szociális ágazati pótlék   
4. Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása 1 200 

4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közmővelıdési feledatok támogatása 1 200 
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelı támogatása   
5. Mőködési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.) 8 250 
6. Központosított elıirányzatok 179 

6.1.   2015. évi bérkompenzáció 179 
7. Támogatások összesen (5.+6.) 8 429 

 
„ 
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4. melléklet a 13/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 
"5. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 

 Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása 
Ezer Ft-ban 

  

felad
a

t 

  A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q 

  

Megnevezés 
Kormán

yzati 
funkciók 

Személ
yi 

juttatás 

Munk
a-

adókat 
terhel
ı 

járulé
k 

Dologi 
kiadáso

k 

Szociá
l-

politik
ai 

juttatás 

Mőködé
si célú 

támogat
ás 

államhá
z-

tartáson 
belülre 

Mőködési 
célú 

pénzeszkö
z-átadás 

államház-
tartáson 
kívülre 

Elvonáso
k és 

befizetés
ek 

Általá
-nos 

tartalé
k 

Cél-
tartalé

k 

Beruház
ás 

Felújít
ás 

Felhalmozá
si célú 

pénzeszköz 
átadás 

államház-
tartáson 
kívülre 

Felhal-
mozási 

célú 
támoga-

tás 
államhá

z-
tartáson 
belülre 

Befekteté
si célú 

részesedé
s 

vásárlása 

Összese
n 

Engedé-
lyezett 

létszám-
keret 
(fı) 

1. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége  011130 5 106 1 367 9 941   13 483     
25 

066 
0 6 200   600     61 763   

2. K Adó igazgatás 011220     50                       50   

3. Ö 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
(Piac) 

013350     100                       100   

4. Ö Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 041231                             0   

5. Ö 
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb 
idıtartamú közfoglalkoztatása 

041233 12 570 2 262 162                       14 994   

6. K Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) 045160     1 400             320         1 720   

7. K 
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) 
begyőjtése, szállítása, átrakása 

051030     100                       100   

8. K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 051040                             0   
9. K Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 052020                             0   
12
. 

K Víztermelés, -kezelés, -ellátás 063020                             0   

13
. 

K Közvilágítás 064010     1 700                       1 700   

14
. 

K Zöldterület-kezelés (Park) 066010     1 950                       1 950   

15
. 

K 
Város-, községgazdálkodási m.n.s. 
szolgáltatások 

066020 1 651 461 350                       2 462 1 

16
. 

K Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 081030                             0   

17
. 

K Könyvtári szolgáltatás 082044 732 198 132                     
 

1 062 
 

18
. 

Ö Civil szervezetek mőködési támogatása 084031           2 052                 2 052   

19
. 

Ö Egyházak tevékenységének támogatása 084040                                 

20
. 

K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) 10     89 4 560                     4 649   

21
. 

Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 900020                             0   

22
. 

  Összesen   20 059 4 288 15 974 4 560 13 483 2 052 0 25 
066 

0 6 520 0 600 0 0 92 602 1 



5. melléklet a 13/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 
"7. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 

  Ellátottak pénzbeli juttatásai 

 
Ezer Ft-ban 

    A. B. 

  Megnevezés 
Kormányzati 

funkciók 
módosított 
elıirányzat 

1. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık 
természetbeni támogatása 

104051 550 

2. 
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı 
gyermekvédelmi támogatás pótléka  

104051   

3. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás 104051 0 

4. Egyéb családi támogatás 104051   

5. Családi támogatások (1.+…+4.)   550 

6. Helyi megállapítású közgyógyellátás   200 

7. Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem 
társadalombiztosítási ellátások  

  200 

8. Foglalkoztatást helyettesítı támogatás 105010 1 164 

9. 
Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos 
ellátások 

    

10. 
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos 
ellátások (8.+9.)   1 164 

11. Lakásfenntartási támogatás 106020 1 178 

12. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások     

13. Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)   1 178 

14. Rendszeres szociális segély 105010 77 

15. Települési támogatás 107060 646 

16. 
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni 
ellátás 

  745 

17. Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)   1 468 

18. Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)    4 560 
 „ 
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6. melléklet a 13/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 
 

"8. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 

 
Felhalmozási kiadások részletezése 

 Ezer Ft-ban 

  Megnevezés 
módosított 
elıirányzat  

1. Beruházási kiadások 6 520  
1.1. Járdaépítés 500 

 
1.2. Tárgyi eszközök beszerzése 700 

 
1.3.  Felsılajos 13. hrsz. ingatlan vétele 5 000 

 
1.4. Felsılajos, Óvoda utca - tervezıi költség 320 

 
2. Felújítási kiadások  0 

 

 
Egyéb felhalmozási kiadás részletezése 

 
 Ezer Ft-ban 

  Megnevezés 
módosított 
elıirányzat  

1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 0 
 

2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 600 
 

2.1. Elsı lakáshoz jutók támogatása 600 
 

3. Befektetési célú részesedések vásárlása 0 
 

4. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.) 600 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „ 
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7. melléklet a 13/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 
 

„9. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 

Felsılajos Község Önkormányzata 2015. évi Céltartalék részletezése 

Ezer Ft-ban 

Megnevezés módosított elıirányzat 

1. Kóbor ebek elszállítása 0 

2. Céltartalék összesen 0 

 
 
  
2. napirendi pont:  
I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének…/2015. (…) önkormányzati 
rendelete a természetben nyújtott szociális célú tőzifa támogatás jogosultsági feltételeirıl szóló 
17/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról  
II. Támogatási igény benyújtása szociális célú tőzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásra 
 
Juhász Gyula polgármester: Harmadik éve van lehetıségünk szociális tőzifa igénylésére. Október 
1-jén kell benyújtanunk a pályázatunkat. 70 m3 tőzifára adjuk be az igényünket, amelynek az 
összköltsége 1.330.000 Ft, az önerı 89.500 Ft. Amennyiben kevesebbet kapunk az önerı is 
csökkeni fog.  
 
Dodonka Csaba vezetı tanácsos: A 6. oldalon a határozat-tervezeten változtatnunk kell. A 3. pont 
4. ponttá változott. A 3. ponthoz be kellett írni a következıt: Felsılajos Község Önkormányzatának 
Képviselı-testülete vállalja, hogy a szociális tüzelıanyagba részesülıtıl ellenszolgáltatást nem kér.  
 
Juhász Gyula polgármester: A rendeleten is módosítani kell, a pályázati kiíráshoz kell igazítani. 
Tavaly 39 m3-t kaptunk, 1 m3 osztottunk ki háztartásonként. A téli idıszakban közmunkások 
segítségével osztottuk szét. Úgy gondolom jól mőködött a rendszer. Az elmúlt három évben a Kefag 
Zrt-tıl vásároltuk, a szállítás külön költség.  
A kiosztás valószínőleg december, januárban fog megtörténni.  
 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést.  
Aki elfogadja a természetben nyújtott szociális célú tőzifa támogatás jogosultsági feltételeirıl szóló 
17/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 4 fı igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt- az alábbi rendeletet alkotta: 
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
14/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tőzifa 

támogatás jogosultsági feltételeirıl szóló 17/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a természetben nyújtott szociális 
célú tőzifa támogatás jogosultsági feltételeirıl szóló 17/2012. (XII. 21.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következı 
rendelkezés lép. 
 

{A rendelet alkalmazásában} 
„2. háztartás: Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában,.” 

 
2. § 

 
(1) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép. 

 
„ (2) A tőzifa támogatás iránti kérelmet – amennyiben Felsılajos Község Önkormányzata 
támogatásban részesül benyújtott támogatási kérelme alapján – minden év november 30. napjáig 
lehet benyújtani az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon.” 

 
3. § 

 
(1) A Rendelet 2. §-a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(6) Szociális célú tőzifában részesülıtıl ellenszolgáltatás nem kérhetı.” 
 

4. § 
 
(1) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép. 
 
„(2) Az elbírálásnál elınyben részesül az Szt. 

a) a 33-37/C.§-ában szabályozott ellátásban részesülı személy, 
b) 32/B-D. §-ában szabályozott ellátásban részesülı,  
c) 45. §-ában szabályozott ellátásban részesülı –különösen a lakhatáshoz kapcsolódó 

rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülık-, tekintet nélkül annak 
természetbeni vagy pénzbeli formában történı nyújtására, 

d) a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
szabályozott halmozottan hátrányos helyzető gyermeket nevelı család.” 
 

 
5. § 

 
(1) A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép. 
„(3) Háztartásonként egy alkalommal nyújtható be kérelem.” 
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6. § 
 

(1) A Rendelet 3. § (4) bekezdésében az „Egy személy részére” szövegrész helyébe 
„Háztartásonként” szöveg lép. 

 
(2) A Rendelet 1. melléklet 5. pontjában a „lakásfenntartási támogatásban részesül” szövegrész 

helyébe „települési támogatásban részesül” szöveg lép.  
 

7. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon 
hatályát veszti. 
 
 

 
 Juhász Gyula dr. Balogh László  
 polgármester jegyzı  
 
 
A rendelet kihirdetésének napja:  
 
  dr. Balogh László 
 jegyzı 
 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki elfogadja, hogy Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete benyújtsa igényét 
szociális célú tüzelıanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatásra, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 4 fı igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
30/2015. (IX. 29.) ÖH 
Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelıanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatásra 
 

Határozat 
 

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy benyújtja igényét 
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelıanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítı 
támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján a szociális célú tőzifavásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítı támogatásra.  
 

2.) Az 1.) bekezdésben igényelt támogatás 70 m3 a kemény lombos fafajtából, melynek 
Felsılajos Község Önkormányzatát terhelı önrésze 70.000.- Ft + Áfa, azaz mindösszesen 
88.900.- Ft, melyet Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2015. évi 
költségvetésrıl szóló 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontjának 
bc) alpontjában szereplı általános tartalék terhére biztosít. 
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3.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy a szociális célú 
tőzifában részesülıtıl ellenszolgáltatást nem kér.  

 
4.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázattal kapcsolatos valamennyi teendı és nyilatkozat megtételére és a szükséges 
szerzıdések megkötésére.  

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. szeptember 29. 

 
 
3. napirendi pont:  
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása 
 
dr. Balogh László jegyzı: Az új egészségügyi alapellátásról szóló törvény alapján módosítani kell 
a rendeletünket. Kettı pontban kell módosítani. Az alapellátási törvénybıl és egyéb 
jogszabályokból is következıen egy orvost egy praxist üzemeltethet. A jelenlegi helyzet ennek nem 
felel meg. Jankahidy doktornı Lajosmizsén és Felsılajoson is rendel. A jogszabályoknak 
megfelelıen rendeletükben kimondjuk, hogy társulást mőködtetı székhely település alkotja a 
rendeleteket, esetünkben Lajosmizse, ezt megelızıen Felsılajos véleményezi és jóváhagyja. A 
felsılajosi orvosi rendelıt Felsılajos tartja fenn és mőködteti. Ez is indokolta a módosítást. A 
következı testületi ülésen kerül sor a helyi rendelet módosítására. Az ÁNTSZ által adott határidı 
jövı hónap vége. Ez vitatott. Várjuk a Kormányhivatal álláspontját, hogy köt-e minket ez a 
határidı. Nagy változás nincs. Meg kell jelölni az orvosi körzeteket. Felsılajosnál vannak olyan 
problémák, hogy a fogorvosnınek nincs körzete, de majd beépítjük a mi rendeletünkbe. 
Mindenkinek egy körzete lesz. A védınıi körzetet is be kell építeni, hiszen ez is az 
alapellátásokhoz tartozik.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen! Felsılajosnak fenntartási kötelezettsége van, de a 
kötelezettség nélkül is szeretnénk fenntartani ezt a rendelıt, hiszen nagyon jól mőködik.  
 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést.  
Aki elfogadja, hogy Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizsei 
Közfeladat-ellátó Társulás Társulási megállapodásának módosítását kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 4 fı igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
31/2015. (IX. 29.) ÖH 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
Társulási megállapodásának módosítása  
 

Határozat 
 
1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete – az elıterjesztés mellékletét 

képezı – Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás társulási megállapodásának 
módosítását elfogadja. 

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete – felkéri a polgármestert a 
módosító társulási megállapodás aláírására, valamint az elfogadott módosításnak 
megfelelı egységes szerkezető társulási megállapodás elkészítésére és aláírására. 
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3) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete – felhatalmazza a Lajosmizsei 
Közfeladat-ellátó Társulás elnökét, hogy a változást a Magyar Államkincstár Bács-
Kiskun Megyei Igazgatóságánál bejegyeztesse.   

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. szeptember 29. 

 
4. napirendi pont: 
Felsılajos község közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása   

 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm a beszámolót. A statisztikák nagyon jók. Javul a 
közbiztonsági helyzet. A rendırség jól végzi a munkáját, a lakosság is változik. Szeretném 
megköszönni a jelzıszolgálat munkáját, minden éjszaka jelen vannak. Nincs olyan nagy mozgás, 
mint régebben.  
Köszönjük a parancsnok úr munkáját. Az Önkormányzat továbbra is támogatja a rendırség 
munkáját. Indokolt esetben emelünk a támogatási összegen. Köszönjük a rendezvényeink 
biztosítását. A rendıri jelenlétnek köszönhetıen a hajnalig tartó falunapi mulatság is 
eseménymentesen zajlott le.  
Egy problémánk van Felsılajos határán, a prostitúció. Nehéz a felszámolása. Ha kell, több pénzt 
fordítunk rá. Más szempontok alapján jónak mondható a település közbiztonsága. A rendırség 
segítéségére is lesz, a beindul a P+R parkoló, négy kamera lesz kihelyezve.  
Van esetleg valakinek kérdése, véleménye?  
 
Kovács István rendırırs parancsnok: Reagálnék a prostitúcióval kapcsolatos felvetésre. 
Igyekszünk felszámolni ezt az ısi mesterséget. Sajnos nem egyszerő. Hiába szabunk ki bírságot 
rájuk, nem fizetik ki azt. Az elıvezetés különbözı költségekkel jár. A bíróságon bebizonyítják, 
hogy kiskorú gyermeket egyedül nevelnek vagy terhesek. Keressük a megoldást, hogy mit tudunk 
tenni. Csak azt tudom ígérni, hogy itt leszünk, és csak ennek a problémának a megoldására plusz 
szolgálatot veszünk igénybe. A bejelentéseket köszönjük, hiszen nem tudunk mindenhol jelen lenni.  
 
Juhász Gyula polgármester: Szeretném jelezni, hogy nem felsılajosi és nem megyebeli 
hölgyekrıl van szó. A megye határ megnehezíti a helyzetünket.  
 
Kovács István rendırırs parancsnok: Köztisztasági szabálysértésért is kaptak bírságokat, de 
azokat sem fizetik be.  
 
Juhász Gyula polgármester: Ha az önkormányzat bármiben tud segíteni, kérem, jelezze 
parancsnok úr. 
 
Majoros István képviselı: Mikor fognak emelni a rendırırs létszámán? 
 
Kovács István rendırırs parancsnok: Kerti úr azt a választ adta erre a kérdésre, hogy az ORFK 
határozza meg a rendırség létszámát, egyelıre kevés az esély létszámnövelésre, jelenleg a migráció 
kérdése az elsıdleges.  
 
Juhász Gyula polgármester: Állandó körzeti megbízott talán megkönnyítené a rendırırs 
munkáját. 
 
Kovács István rendırırs parancsnok: Amennyiben fejlesztés lesz, ez lesz az elsı. 
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Juhász Gyula polgármester:  
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést.  
Aki elfogadja, hogy Felsılajos község közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló 
elfogadását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 4 fı igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
32/2015. (IX. 29.) ÖH 
Felsılajos község közrend- és közbiztonsági  
helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Felsılajos község közrend- és 
közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. szeptember 29. 
 
 
5. napirendi pont:  
Az Óvoda utca útburkolat építésére vonatkozó tervek, engedélyek beszerzése 
 
Juhász Gyula polgármester: A költségvetési rendelet módosításánál már volt errıl szó. 
Benyújtásra került az Óvoda utca Fı utca és Akácfa utcai szakaszán tervezett útépítésre vonatkozó 
pályázat. 2015. november 30-ig meg kell lenni az engedélyes tervnek, amennyiben nincs terv, a 
kedvezményezett elveszti a támogatásra való jogosultságát. Elköltjük ezt a bruttó 330.200 Ft-ot, 
megkötöttük a megállapodást, elkészülnek az engedélyes tervek, hogyha megnyerjük a pénzt, akkor 
el tudjuk kezdeni a munkálatokat.  
 
dr. Balogh László jegyzı: Meddig érvényes?  
 
Horváth Sándor pályázati referens: Két évig érvényes az engedély, és kettı év hosszabbítást 
lehet kérni rá. 2018. december 31-ig lehet felhasználni.  
 
Juhász Gyula polgármester: A mellékletek tartalmazzák a megállapodást. A tervezı már volt kint 
a helyszínen. Reméljük, hogy a pályázatban elfogadják elindított az engedélyeztetést.  
 
Horváth Sándor pályázati referens: Már kész is van, tegnap kaptuk meg. A héten megy 
engedélyeztetésre. 
 
Kovács Gábor fıépítész: Az eljárás megindulásáról szóló értesítést csatoljuk a pályázathoz. 
 
dr. Balogh László jegyzı: Kérelembe jelezzük, hogy a pályázati határidı köt minket, nyilván 
figyelemmel lesznek az engedélyezı hatóságok.  
 
Juhász Gyula polgármester: Ez nem várhatott a következı testületi ülésig, úgy döntöttük, hogy 
megrendeljük ezt a munkálatot. Amennyiben a pénzt megkapjuk, akkor rendelkezésre áll a tervünk 
és eleget tudunk tenni a pályázati feltételeknek.  
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Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést.  
Aki elfogadja a határozat-tervezetünk három pontját, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 4 fı igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
 
33/2015. (IX. 29.) ÖH 
Felhatalmazás az Óvoda utca fejlesztésével 
kapcsolatos engedélyeztetési eljáráshoz 
 

Határozat 
 

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja - az 
elıterjesztés mellékletét képezı - polgármester által 2015. szeptember 14-én kötött 
megállapodást.  

2)  Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a határozat 
1) pontjában foglalt megállapodásban szereplı 330.200.- Ft tervezıi költség fedezete 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl 
szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet „Felsılajos Község 
Önkormányzata 2015. évi kiadásai” tábla 3.1. sorában szereplı Általános tartalék sor 
terhére biztosított. 

3) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az Óvoda utca fejlesztésének engedélyeztetéséhez kapcsolódó, 
továbbiakban felmerülı költségeket is Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-
testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 
1. melléklet „Felsılajos Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai” tábla 3.1. sorában 
szereplı Általános tartalék sor terhére biztosítsa. 

Határid ı: 2015. szeptember 29. 
 Felelıs: Képviselı-testület 
 
 
6. napirendi pont:  
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok -2015. december 31. napját követı- 
ellátásának felülvizsgálat 
 
dr. Balogh László jegyzı: Új jogszabályi környezetünk lesz. Pontosan ezt sem tudjuk, hogy 
hogyan fog alakulni. Eddig a gyermek jóléti és a szociális ágazat elkülönítetten mőködött. Most 
integrálni kell a gyermek jóléti szolgálatot a családsegítésbe. Ezt a feladatot minden 
önkormányzatnak el kell látnia. Lajosmizse és Felsılajos vonatkozásában nincs nagy változás. Az 
elıterjesztésben részleteztük, hogy az alapellátásokban milyen változások következnek be. 2016. 
január 1-jétıl a társulás változatlanul ellátja eddigi feladatait. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük.  
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést.  
Aki elfogadja a határozat-tervezetünk mindkét pontját, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 4 fı igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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34/2015. (IX. 29.) ÖH 
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok  
- 2015. december 31. napját követı - ellátásának felülvizsgálata 

Határozat 

 
1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a családsegítés és gyermekjóléti 

szolgáltatást 2016. január 1. napjától a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által 
fenntartott Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye útján kívánja ellátni. 

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Lajosmizsei Közfeladat-
ellátó Társulás elnökét, hogy az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelıen a szükséges 
dokumentum módosításokat a jogszabályban meghatározott idıpontig elkészítse.  
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2015. szeptember 29. 

 
7. napirendi pont:  
043/5 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonása 
 
Juhász Gyula polgármester: A felsılajosi 043/5 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai kérelemmel 
fordultak önkormányzatunkhoz, melyben az ingatlan belterületbe vonását kérik. 
A tárgyi ingatlan a Község beépítésre szánt részén fekszik, a vele közvetlenül szomszédos 144/4 
helyrajzi számú ingatlan már belterület 2006 óta. 
 
Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést.  
Aki elfogadja 043/5 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 4 fı igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
35/2015. (IX. 29.) ÖH 
043/5 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonása 
 

Határozat 
 

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a felsılajosi 
043/5 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonását kezdeményezi. 

2) Az 1. pont szerinti eljárás megindításának a feltétele a kérelmezı által a szükséges 
vázrajz elkészíttetése és benyújtása, illetve a 6.600.- Ft eljárási díj házipénztárban való 
befizetése. 

3) Az eljárás során keletkezı bármely más költséget a kérelmezı tulajdonosok viselik. 

 Határidı: 2015. szeptember 29. 
 Felelıs: Képviselı-testület 
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8. napirendi pont: 
Egyebek 
 
Juhász Gyula polgármester: A 13. hrsz. ingatlan vételi ajánlatát, 5.000.000 Ft-ot elfogadta a 
tulajdonos. Az összes nyilatkozat rendelkezésünkre áll. Dr. Adonyi Lajos ügyvéd urat megbíztuk az 
adásvétel lebonyolításával. A beruházás a költségvetésünkben szerepel. El kell döntenünk, hogy 
mire hasznosítjuk az ingatlant. Szilágyi Ödön szakmai véleményét is ki kell kérnünk, ı részt vett a 
felértékelésében.  
Eddig elmaradt az óvoda ingatlan nyilvántartásba való bejegyzése. Köszönjük Kovács Gábornak és 
mindenkinek, aki ebben részt vett. 
Úgy gondolom, hogy nagyon fontos volt. Volt egy TOP-os pályázati megbeszélés, amelyen én nem 
tudtam részt venni.  
 
Dodonka Csaba vezetıtanácsos: Elképzelhetı, hogy 2015 októberében megjelennek a pályázati 
kiírások.  
 
Juhász Gyula polgármester: Mit javasoltok? Hogyan készüljünk elı a pályázatra?  
 
Horváth Sándor pályázati referens: Egyelıre nem kell. Megváltozik a pályázat rendszere. Most a 
pályázat benyújtása csak egy adatlap kitöltése és egy költségbecslés összeállítása. Konkrét tervek, 
számítások, engedélyek majd a pályázat elnyerése után szükségesek. A pályázat megvalósítására 1-
2 évet kapunk.  
 
Dodonka Csaba vezetıtanácsos: Kocsisné Anikóval kellene felvenni a kapcsolatot. Ajánlatokat 
kellene beszereznie a kivitelezıktıl.  
 
Horváth Sándor pályázati referens: Célszerő legalább a pályázati kiírás tervezetét megvárni. 
Egyeztetéseket nyilván le lehet folytatni.  
 
Juhász Gyula polgármester: El szeretném még mondani, hogy védekezı munkálatokat végeztünk 
a csatornával kapcsolatosan. Az áteresztıket 40-50 cm-rel lentebb helyeztük a közmunkásokkal. 
Folyamatos kotrásra lenne szükség, de ez nagyon költséges. Az önkormányzatnak erre nem lesz 
forrása. 
 
dr. Balogh László jegyzı: Úgy gondolom, hogy a megelızési munkálat  jó lépés az önkormányzat 
részérıl.  
 
Juhász Gyula polgármester: Meglátjuk, hogy hogyan tudjuk kezelni a kérdést. Egyebek napirendi 
pontot belül szeretne valaki szólni? Amennyiben nem, interpelláció következik. 
 
9. napirendi pont:  
Interpelláció 

 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Szeretne valaki interpellálni? Amennyiben nem, 
mivel több napirendi pontunk nincs, így a mai Képviselı-testületi ülést 14.10 órakor bezárom.  
 

kmf. 
 

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


