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J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 26-án 13.00 
órakor a Faluházban megtartott ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István, Makainé Antal 
Anikó, Czigány Lajos képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 5 fı. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
Muhariné Mayer Piroska  aljegyzı 
Rostásné Rapcsák Renáta  Felsılajosi Kirendeltség vezetı 
Gazsó Krisztina    Felsılajosi kirendeltség munkatársa 
Farkas Ferenc    ÜB tag 
Gáspár Vilmos     Pénzügyi szakértı 
Sápi Tiborné    iskolaigazgató 
Kocsis Györgyné   óvodavezetı 
Szarkáné Jurászik Zita   Felsılajosi tagintézmény vezetı 
Marticsekné Sápi Csilla   Felsılajosi tagintézmény vezetı 
Koller Dániel    LÖTP elnöke 
Sánta Tibor     Tőzoltó parancsnok 
Szarvas Attila     volt tőzoltó parancsnok 
 
Jegyzıkönyvvezetı:    Terenyi Helga 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön megjelent. Külön 
köszöntöm meghívott vendégeinket, intézmény vezetıket, tagintézmény vezetıket, és a tőzoltóság 
képviselıit. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, hiszen mind az öt képviselı jelen 
van. A meghívóban tíz napirendi pont szerepel, a sorrenden szeretnék változtatni, mégpedig 1-es 
napirendi pontként tárgyalnánk az iskola beszámolóját, 2-es napirendi pontként az óvoda 
beszámolóját, 3-as napirendi pontként pedig a tőzoltóság beszámolóját, tekintettel a meghívott 
vendégeinkre. Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan más javaslata? Amennyiben 
nincs, kérem, aki egyetért így a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 Napirend 

 
Elıterjesztı 

1.  
 

Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola beszámolója a 
2011/2012-es tanévrıl 

Juhász Gyula 
polgármester 

2. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde beszámolója a 
2011/2012-es  nevelési évrıl 

Juhász Gyula 
polgármester 

3. Lajosmizse Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság tájékoztatója a 2011-2012 
évrıl 

Juhász Gyula 
polgármester 

4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. évi költségvetési 
koncepciója 

Juhász Gyula 
polgármester 

5. Felsılajos Község Önkormányzata tulajdonában lévı 11 helyrajzi számú ingatlan  
helyiségeinek 2013. évi bérleti díja   

Juhász Gyula 
polgármester 

6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı – testületének 2013. évi munkaterve Juhász Gyula 
polgármester 

7. I. Beszámoló Felsılajos Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I-III. 
negyedévi helyzetérıl  
 
II.  A jegyzı beszámolója az adóztatásról 

Juhász Gyula 
polgármester 
Kutasiné Nagy Katalin 
jegyzı távollétében 
Muhariné Mayer Piroska 
aljegyzı 



 

3 
 

8. Polgármester és alpolgármester 2012. évi jutalma Makainé Antal Anikó  
ÜB elnök 

9. Interpelláció Juhász Gyula 
polgármester 

10. Egyebek Juhász Gyula 
polgármester 

 
 
 
 
1. napirendi pont: 
Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola beszámolója a 2011/2012-es tanévrıl 
 
Juhász Gyula polgármester: Nagyon szép beszámolót kaptunk az iskolától, minden részletesen 
benne van. Kérdezem igazgató asszonyt, szeretne-e egy pár szót mondani? 
 
Sápi Tiborné iskolaigazgató: Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék hozzáfőzni, hogy ez a 
beszámoló számunkra nagyon fontos, hiszen nekem ez volt az elsı évem, és a tagintézmény vezetı is 
gyesrıl tért vissza, akinek a segítségével készült el ez a beszámoló. Igen tartalmas évet zártunk, ez 
kiderül az elıterjesztésbıl, melyben valóban benne van minden részletesen. Tudjuk jól, hogy 
Felsılajoson az iskola és az óvoda kérdése mindenkinek a szívügye, köszönjük szépen a támogatást, 
amit a Képviselı-testülettıl és a lakosságtól kapunk.  
 
Marticsekné Sápi Csilla Felsılajosi tagintézmény vezetı: Én is szeretném megköszönni 
mindenkinek a sok segítséget, amit kaptunk, többek között a kiegészítı anyagi támogatást is.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen. Felsılajoson mindig is az volt a szemlélet, hogy az 
iskoláért és az óvodáért mindent meg kell tennünk. Az idei évben volt is mit tennünk. Én is szeretném 
köszönetemet kifejezni az igazgató asszonynak, a tagintézmény vezetınek és a tantestületnek is, a sok, 
áldozatos munkájukért. Mindig megtaláltuk azt a megoldást, ami az iskolának a legjobb, ezentúl is 
erre fogunk törekedni. Hogy a jövı hogyan lesz, ez majd kiderül, de bízom abban, hogy minden jól 
fog alakulni. Még egyszer köszönjük ezt az alapos beszámolót, mely rengeteg adatot tartalmaz mind a 
két településre vonatkozóan. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban?  
Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja az iskola beszámolóját, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
39/2012. (XI. 26.) ÖH. 
Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola beszámolója a 2011/2012-es tanévrıl 

 
 

Határozat 
 
 
 Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fekete István Általános Iskola, 
Kollégium és Sportiskola 2011/2012-es tanévrıl szóló beszámolóját elfogadja.  
 
Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2012. november 26. 
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2. napirendi pont:  
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde beszámolója a 2011/2012-es  nevelési 
évrıl 
 
Juhász Gyula polgármester: Ez a beszámoló is egy igen átfogó, részletes képet mutat az óvodáról, 
melyet köszönünk szépen. Kérdezem óvodavezetı asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni valamivel? 
 
Kocsis Györgyné óvodavezetı: Tisztelt Képviselı-testület! A beszámoló tartalmazza Lajosmizse és 
Felsılajos tekintetében az óvodában történt eseményeket, feladatokat. Folyamatosan próbálunk 
pályázatok útján javítani az óvoda helyzetén, a nyár folyamán is elkészült egy TÁMOP-os 
pályázatunk, mely azóta befogadásra került, várjuk a pozitív elbírálását. Közös rendezvényeink is 
számos alkalommal voltak, például mesemondó verseny, melyen Felsılajosi gyermekek is díjazásban 
részesültek. Nagy öröm számomra, hogy Felsılajos is bevezette a Differ mérést, mely jelenleg az 
egyetlen százalékos arányban mutató felmérı. Ebbıl egyértelmően kiderült, hogy a lajosmizsei és 
felsılajosi gyermekek az országos átlag felett teljesítettek, egyedül az írásmozgás-koordináció az, 
mely egy kicsivel az átlag alatt sikerült. A munkaközösségek munkájában is részt vettek a Felsılajosi 
kollégák is. Köszönöm az óvoda munkatársainak, a fenntartónak, hogy mindent megtesznek az óvoda 
érdekében. 
 
Szarkáné Jurászik Zita Felsılajosi tagintézmény vezetı: Én is szeretném megköszönni a 
Képviselı-testületnek, Anikónak, és a lakosságnak is a rengeteg támogató munkát, mellyel segítik az 
óvodát. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Szintén egy közös anyagot kaptunk Lajosmizsével, 
így teljesen átláthatjuk a helyzetet. Mindent megpróbálunk megtenni az óvodáért is, úgy ahogyan az 
iskoláért is. Bízom benne, hogy az elkövetkezendı években is ilyen jól fog mőködni minden.  
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban?  
Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja az óvoda beszámolóját, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
40/2012. (XI. 26.) ÖH. 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde beszámolója a 2011/2012-es nevelési 
évrıl 

 
 

Határozat 
 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde 2011/2012-es nevelési évrıl szóló beszámolóját elfogadja.  
 
Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2012. november 26. 
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3. napirendi pont: 
Lajosmizse Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság tájékoztatója a 2011-2012 évrıl 
 
Juhász Gyula polgármester: Ismét egy átfogó beszámoló következik, kérdezem Koller Dánielt, 
szeretné-e kiegészíteni valamivel? 
 
Koller Dániel Lajosmizse Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság elnöke: Tisztelettel köszöntök 
mindenkit. Elkészítettük a beszámolót, melyet négy településre küldünk, hiszen Felsılajoson kívül 
Táborfalva és Ladánybene csatlakozott Lajosmizséhez. Elıször is szeretném megköszönni a 
támogatást, melyet eddig kaptunk. Nagy öröm számunkra, hogy nemrég sikerült végre a 8000 literes 
vízszállítónkhoz egy motort vásárolni, hiszen két éve üzemképtelenül állt. Ez az egész megye számára 
nagyon fontos dolog, hiszen ez a legnagyobb vízszállító, ami a megyében van, Kecskeméten van egy 
4000 literes, de sajnos az sem mőködik. Pedig nagyon nagy szükség van rá, hiszen a közelmúltban is, 
amikor Ladánybenén égett a pékség, milyen jól jött volna. Nagyon fontos volt, hogy Felsılajos is 
csatlakozott hozzánk, hiszen az össz lakosság védelmébe szállt be ezzel. Tavaly is, idén is több 10 
millió forint vagyonvédelem történt a tőzoltóság részérıl. És ha valamelyik teleülés nem szállt volna 
be, akkor az egész mőködésünk veszélybe került volna. Ami szintén nagy elismerés számunkra, hogy 
Kecskemétnek mi vagyunk a riasztható tartalékai. Ez is bizonyítja, hogy milyen nagy szükség van 
ránk. Példaként állítják Lajosmizsét, ami azért nem kis dolog. Sajnos nem látjuk még a jövı évi 
költségvetést, de a hírek szerint még kevesebb pénzt fogunk kapni a központi költségvetésbıl, mint az 
idén. Akkor nem tudom mi lesz, hiszen a támogatásokból nem sok pénz folyik már be. Míg pár évvel 
ezelıtt 8-10 millió forint is befolyt egy év alatt a különbözı támogatásokból, addig idén már csak 3 
millió forint volt ez az összeg. Azt is tudni kell, hogy folyamatosan ellenıriznek minket, így nem 
könnyő a helyzetünk, hogy mindig mindennek megfeleljünk. Amíg nem lesz elfogadott költségvetés, 
addig nem tudom, hogy kapjuk-e majd a támogatást, éppen ezért az idei évben is komoly problémát 
okozott számunkra az elsı negyedév. Szeretném megkérdezni, hogy az önkormányzattól mire 
számíthatunk? 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a kiegészítést. Valóban nagyon jó hír, hogy sikerült 
motort vásárolni a vízszállítóba, ennek nagyon örülünk mi is. Sajnos az önkormányzatok nem lesznek 
könnyebb helyzetben jövıre sem, de bízunk abban, hogy hasonlóképpen tudjuk majd támogatni a 
tőzoltóságot, mint az idén. Egy biztos, mőködni kell a tőzoltóságnak, de az lenne a jó, hogy ha a 
központi költségvetésbıl kapnának annyi pénzt, hogy ne az önkormányzatoknak kelljen támogatni 
ıket. Annak örülünk, hogy Felsılajoson nem nagyon volt esemény, inkább csak fakidılések fordultak 
elı. A jövıre nézve nem tudom, hogy milyen lesz a költségvetésünk, de én erre most nem mernék mit 
mondani.  Amikor a négy település összefogott egy keretszerzıdést kötöttünk, és a ránk esı összeget 
mi leosztottuk 12 hónapra, és ezt havonta utaljuk. De a költségvetés elfogadása elıtt nem tudok 
válaszolni a kérdésedre.  
 
 Koller Dániel Lajosmizse Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság elnöke: Ez nekünk egy igen 
sarkalatos kérdés, nekünk látnunk kellene, hogy mibıl fogunk mőködni január-február-márciusban. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: A mai információk szerint december 10-11-12-i ülésnapokon 
fogják elfogadni a költségvetést, nem tudom az átmeneti idıszakra hogyan fog szabályozni. 
 
Gáspár Vilmos pénzügyi szakértı: Január végén már ismert költségvetésünk lesz, fogjuk látni, hogy 
lesz-e forrás vagy nem. Idén is úgy volt, hogy ha a többi település is csatlakozik, akkor Felsılajos is, 
de addig ki kell húzni valahogy.  
 
Koller Dániel Lajosmizse Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság elnöke: Más a 
Belügyminisztériumi támogatás, és más az önkormányzati. A Belügyminisztériumi április 1-tıl 
érvényesült, ez jövıre is így lesz. Ez önmagában a mőködésre nem elég. Nagyon kell még hozzá az 
önkormányzati támogatás.  
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Juhász Gyula polgármester: Természetesen mindent meg fogunk tenni, hogy továbbra is tudjuk 
támogatni a tőzoltóságot. Januárban már tudunk számolgatni, de addig sajnos nem. Ezzel nagy 
valószínőséggel ugyanígy lesz a többi település is. Addig valahogy ki kell húznotok. Én sok sikert 
kívánok a további munkátokhoz, és köszönjük a beszámolót. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban?  
Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a tőzoltóság beszámolóját, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
41/2012. (XI. 26.) ÖH. 
Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati  
Tőzoltó Parancsnokság 2011-2012 évi munkájáról 
 
 

Határozat 
 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltó 
Parancsnokság 2011-2012 évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

  
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. november 26. 
 
 
 
 
 
 
 
4. napirendi pont: 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. évi költségvetési koncepciója  
 
Juhász Gyula polgármester: Megkérem Gáspár Vilmos pénzügyi szakértı urat, hogy mondjon pár 
szót a jövı évi költségvetési koncepcióról. 
 
Gáspár Vilmos pénzügyi szakértı: Köszönöm szépen. Lényegében kapcsolódik a tőzoltóság 
problémájához is, hogy hogyan is lesz jövıre. 20 éve foglalkozom a költségvetési koncepció 
készítésével, de ilyen bizonytalan helyzet eddig még nem volt. Mindenképpen bevétel csökkenés 
várható jövıre, mely az elızetes adatok alapján 15 millió forint körül lesz. Ez egy ekkora település 
életében nagyon nagy kiesés. Nagyon sok pénzt fognak elvonni tılünk, például a gépjármőadó 
tekintetében kb 5 millió forintot. Nehéz dolgunk lesz, az már biztosan látszik, de remélem minden jól 
fog alakulni végül, és a tőzoltóságnak is jut majd pénz.  
 
Juhász Gyula polgármester: Piroska is jelezte, hogy szeretne hozzáfőzni a koncepcióhoz. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Tisztelt Képviselı-testület. Engedjék meg, hogy egy kicsit a 
Polgármesteri Hivatal oldaláról is elmondjam a jelenlegi helyzetet. A Hivatal engedélyezett létszáma 
51 fı, ebbıl a járásokhoz átkerül 15 kolléga. Ezen a héten találkozok a Kecskeméti Járási Hivatal 
vezetıjével, akivel az átkerülı kollégákról fogunk tárgyalni. A számokba nem igazán szeretnék most 
belemenni, hiszen még csak törvényjavaslat van, mely meghatározza az elismert hivatali létszámot. Ez 
azt jelenti, hogy ennyit fog finanszírozni az állam, nem pedig azt, hogy ennyi lehet a létszám. A járási 
hivatalhoz átkerülı feladatok az össz feladatok körülbelül 30-40 %-át teszik ki, létszámarányosan 
viszont nem visz el annyi embert, mint amennyi feladatot. Nagyon nincsenek összhangban a számok. 
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Át kell alaposan gondolnunk, hogy hogyan tudunk mőködni. Fontos, hogy a költségvetésnél egy olyan 
hivatali létszámot kell elfogadni, ami biztosítja majd a megfelelı színvonalú feladatellátást.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy mi akkor is valamilyen 
szinten könnyebb helyzetben vagyunk, hogy nekünk már több évtizedes tapasztalatunk van a közös 
munkát illetıen. Nálunk sokkal nehezebb helyzetben vannak azok a települések, akiknek majd most 
kell társulniuk, és közösen kialakítani mindent. Sok lényeges kérdés lesz az elkövetkezendıkben, ilyen 
például a köznevelés kérdése is. Azért hoztuk októberben is azt a döntést, hogy átadjuk az államnak az 
iskola mőködtetését, hogy könnyebb legyen egy kicsit a helyzetünk. Nem azért, mert nem akarjuk 
tovább mőködtetni az iskolát, csak nem biztos, hogy gázszámlára szeretnénk költeni azt a pénzt, amit 
rá tudunk fordítani. Nem kis feladat vár ránk az elkövetkezendı hónapokban. Ha megnézzük a 
beszámolót, látszik például az is, hogy a gépjármőadóból befolyt összeg 40 %-át át kell majd adnunk 
az államnak, amely kb 5 millió forintot tesz ki a településünkön. Úgyhogy az iparőzési adóra nagyon 
nagy szükségünk van. Szerencsére vállalkozások tekintetében elég jól állunk, ilyen szempontból 
szerencsés helyzetben van Felsılajos. Bízunk abban, hogy ami kiesés lesz az egyik oldalon a 
költségvetésünkben, az a másik oldalon be fog jönni. Hisz próbálunk a vállalkozások számára 
megfelelı körülményeket biztosítani, hogy itt maradjanak, és ide jöjjenek. Tartalékra kell 
törekednünk, hiszen mindig vannak váratlan helyzetek, kiadások. Ezen kívül ha lesz kiírva pályázat, 
mindenképpen szeretnénk pályázni, például a faluház felújítására.   
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban?  
Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a költségvetési koncepciót, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta: 
 
42/2012. (XI. 26.) ÖH. 
Felsılajos Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének 2013. évi 
költségvetési koncepciója 

 

Határozat 

 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megvitatta a 2013. évi költségvetési 
koncepciót és a tervezıi munka további feladatait az alábbiak szerint határozza meg: 
 
A költségvetés véglegesítése során a következı alapelveket kell érvényesíteni: 

− A bevételek tervezésénél reálisan számba vehetı és teljesíthetı elıirányzatok kialakítására kell 
törekedni. 

− Az intézmény, valamint az egész önkormányzat mőködési feltételeinek biztosítása elsıbbséget 
élvez. 

− Új fejlesztés csak megfelelı pénzügyi fedezet esetén kezdhetı. 
− Törekedni kell arra, hogy a kötelezıen elıírt átsorolások, jubileumi jutalmak minden területen 

biztosítva legyenek. 
− Törekedni kell arra, hogy a dologi kiadások legalább inflációt követı növekedése beépüljön a 

következı évi költségvetésbe.  
− Törekedni kell a fejlesztési célú források feltárására annak érdekében, hogy a koncepcióban 

felsorolt és fel nem sorolt, de szükségszerően felmerülı beruházási, felújítási feladatok 
végrehajthatók legyenek. 

− Az elıre nem látható esetek kezelhetısége és a pályázatokon való részvételek lehetısége 
érdekében a költségvetésben általános tartalékot kell képezni. 

 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester, jegyzı 
Határid ı: 2012. november 26. 
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5. napirendi pont: 
Felsılajos Község Önkormányzata tulajdonában lévı 11 helyrajzi számú ingatlan helyiségeinek 
2013. évi bérleti díja   
 
Juhász Gyula polgármester: A tavalyi évben is itt volt elıttünk ez az elıterjesztés, és most is el kell 
döntenünk, hogy mennyiért adjuk bérbe a faluház egyes helyiségeit. A takarékszövetkezettel már 
folytattam tárgyalásokat, és mivel a tavalyi évben is 10.000 Ft-ot emeltünk, reális lenne az idén is 
ennyivel emelni a bérleti díjat. Ezt a takarékszövetkezet jóvá is hagyta. A posta eddig 70.000 Ft-ot 
fizetett, de azt gondolom, hogy itt is emelni kellene. Mindkét helység négyzetméterre egyforma, de a 
postai szolgáltatásokra a lakosságnak nagyon nagy szüksége van, ezért próbáltuk mérsékelten tartani a 
bérleti díját. Az elıcsarnokban az árusítás 5.000 Ft volt egy alkalommal, én ezt meghagynám, hiszen 
azt általában csak pár órára veszik igénybe. A nagyterem 100.000 Ft volt eddig, melybıl a helyi 
lakosok 50 % kedvezményt kaptak.  
 
Rostásné Rapcsák Renáta Felsılajosi kirendeltség vezetı: Az intézmények és azok alapítványai 
eddig ingyenesen kapták a nagytermet. 
 
Juhász Gyula polgármester: Igen, ez is így maradna, véleményem szerint ezen sem kellene 
változtatni, hiszen ezzel is az iskolát és az óvodát támogatjuk. Van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata? 
 
Farkas Ferenc ÜB tag: Annak idején azért lettek ilyen kedvezményes díjak megállapítva, hogy ide 
települjenek. Ez egy jelképes összeg volt mindig is.  
 
Czigány Lajos képviselı: Szerintem kevés a 160.000 Ft Ha azt elosztjuk 12 hónappal, alig több mint 
10.000 Ft-ot fizetnek egy hónapra rezsistıl.  
 
Juhász Gyula polgármester: Jó, akkor menjünk végig rajta. Az épület elıcsarnokában történı 
árusítás 5.000 Ft/alkalom, ez maradhat. Az épület nagyterme eddig 100.000 Ft volt. Ez mennyi 
legyen? 
 
Czigány Lajos képviselı: Ez legyen szerintem 120.000 Ft. 
 
Juhász Gyula polgármester: Rendben, akkor ez legyen 120.000 Ft, melybıl a helyi lakosok 50 % 
kedvezményt kapnak, és az intézmények pedig díjmentesen igénybe vehetik. Azt javaslom, hogy a 
postánál emeljünk 10.000 Ft-ot, így akkor az 80.000 Ft lenne. A takarékszövetkezet pedig akkor 
legyen 170.000 Ft. Megfelel így? Annyit azért el kell mondani, hogy a takarékszövetkezet például 
ajtót cserélt az épületen, és a homlokzatot is meg akarta csinálni a falunap elıtt, de ehhez mi nem 
járultunk hozzá. Tehát próbálja szebbé tenni a környezetét.   
Van-e még valakinek javaslata, kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, aki egyetért az általam 
elmondott összegekkel, és elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta: 
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43/2012. (XI. 26.) ÖH. 
Felsılajos Község Önkormányzata tulajdonában lévı 11 helyrajzi számú ingatlan helyiségeinek 
2013. évi bérleti díjáról 

Határozat 
 
1. Felsılajos Község Önkormányzatának képviselı-testülete a tulajdonában lévı 11 helyrajzi számú   
    ingatlan helyiségeinek 2013. évi bérleti díjait az alábbiakban határozza meg: 
 
 Helyiség megnevezése és bérleti díja  

   
1. Az épület DNY-i szárnya  28,68 m²     80.000 Ft/év 
2. Az épület DK-i szárnya 28,68 m²   170.000Ft/év 
3. Az épület elıcsarnoka 156,10 m²     5.000 Ft/alkalom 
4. Az épület nagyterme, elıcsarnoka a szociális helyiségekkel, és a konyhával együtt 

120.000 Ft/alkalom /Felsılajos Község Önkormányzata ezen bérleti díjból a helyi lakosok részére 
50 % kedvezmény biztosít/ 

 
2. Felsılajos Község Önkormányzata a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 

Felsılajosi Tagintézménye és a Fekete István Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium Felsılajosi 
Tagintézménye részére, valamint ezen szervek alapítványai által rendezett rendezvényekre a faluház 
helységeinek használatát díjmentesen biztosítja. 

  
3. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert a bérleti 
   szerzıdéseknek a határozat 1. pontjában megállapított díjak szerinti megkötésére és aláírására.  

 

Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2012. november 26. 

 
 
 
 
 
6. napirendi pont:  
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı – testületének 2013. évi munkaterve 
 
Juhász Gyula polgármester: Minden évben tárgyaljuk ezt a napirendi pontot, hiszen mindig meg kell 
határozni a jövı évi feladatokat. A szünet továbbra is június-júliusban lesz, a közmeghallgatás a 
szokásoknak megfelelıen pedig decemberben. Van-e még valakinek javaslata, kérdése, véleménye? 
Amennyiben nincs, aki egyetért a munkatervvel, és elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel 
jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta: 
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
44/2012.(XI. 26.) NORMATÍV  határozata 
Felsılajos Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének 2013. évi munkatervérıl 
 
 

Határozat 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete az alábbiakban fogadja el a Képviselı-testület 
2013. évi munkatervét: 
 

 
Felsılajos Község Önkormányzata 

Képvisel ı-testületének  
2013. évi munkaterve  

 
 

A Képviselı-testületi ülések helye: Felsılajos Község Faluháza 
 
A képviselı-testületi ülés idıpontja és napirendi pontjai: 
 
2013. január 
 
 
1. Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló döntések  

Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester  
Elıkészítéséért felelıs:                 Muhariné Mayer Piroska aljegyzı   

Elıkészítésben résztvevı:    Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi 
        ügyintézı 

Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 

 

2. Interpelláció 
 
2013. február 
 
1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (….)  önkormányzati 

rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról   

Elıterjesztı:     Muhariné Mayer Piroska aljegyzı  
Elıkészítéséért felelıs:                 Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 

Elıkészítésben résztvevı:  Rostásné Rapcsák Renáta Felsılajosi 
Kirendeltség-vezetı 

Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 

2. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (….) önkormányzati 
rendelete a 2013. évi költségvetésrıl      

      Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester 
      Elıkészítéséért felelıs:     Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Elıkészítésében résztvevı:     Dömötör Klára Edit irodavezetı 
      Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 
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3.  Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. ( …) önkormányzati 

rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelet 
módosításáról    

       Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester 
       Elıkészítéséért felelıs:     Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
       Elıkészítésében résztvevı:     Dömötör Klára Edit irodavezetı 

 Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 
 
4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
…./2013. (…) önkormányzati rendelet-tervezettel kapcsolatos elızetes egyetértés  

  Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester 

Elıkészítéséért felelıs:     Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:  Rostásné Rapcsák Renáta Felsılajosi 

Kirendeltség-vezetı 
        Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 
 
5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  a gyermekvédelmi 

támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapelátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló…/2013.(….) önkormányzati rendelet-
tervezettel kapcsolatos elızetes egyetértés  

 Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester 

Elıkészítéséért felelıs:     Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:  Rostásné Rapcsák Renáta Felsılajosi 

Kirendeltség-vezetı 
 
Elızetes bizottsági tárgyalás:   ---- 

 
6. Jelentés a  2012.  január  1-tıl 2012. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által   

meghozott és 2012. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 

Elıterjesztı:      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Elıkészítéséért felelıs:    Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:    Rostásné Rapcsák Renáta Felsılajosi  

       Kirendeltség-vezetı 

     Elızetes bizottsági tárgyalás    --- 
  

7. Interpelláció 

2013. március  

1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2013. (….) önkormányzati 
rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

   Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester 

        Elıkészítéséért felelıs:     jegyzı 
 Elıkészítésében résztvevı:    Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi 
        ügyintézı 

        Elızetes bizottsági tárgyalás: --- 
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2. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról  

szóló 5/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata 

  Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester 

       Elıkészítéséért felelıs:     jegyzı 
       Elıkészítésében résztvevı:                 Muhariné Mayer Piroska aljegyzı  
       Elızetes bizottsági tárgyalás: --- 

 

3. Felsılajos Község Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége 
      Többcélú Társulás és munkaszervezetében  2012. II. félévében végzett tevékenységérıl 
 
      Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester 
      Elıkészítéséért felelıs:     jegyzı  
      Elıkészítésében résztvevı:    Rostásné Rapcsák Renáta Felsılajosi 

Kirendeltség-vezetı 
      Elızetes bizottsági tárgyalás:   ---  
 
4. Interpelláció 
 
2013. április 
 

1.  Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete  a 2012. évi költségvetésrıl szóló 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelet 
végrehajtásáról. Felsılajos Önkormányzatának 2012. évi  zárszámadása  

       Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester 
       Elıkészítéséért felelıs:     jegyzı 
       Elıkészítésében résztvevı:    Dömötör Klára Edit irodavezetı  
       Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 

   
2.  Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2013. (…) önkormányzati 
rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló …/2013. (….) önkormányzati rendelet 
módosításáról    

       Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester 
       Elıkészítéséért felelıs:     jegyzı 
       Elıkészítésében résztvevı:     Dömötör Klára Edit irodavezetı 
       Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 
        
3.   2012. évi belsı  ellenırzési jelentés  
       Elıterjesztı:     jegyzı 
       Elıkészítéséért felelıs:     jegyzı 
       Elıkészítésében résztvevı:     dr. Balogh László belsı ellenır 
 Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 
        
4.  Interpelláció  
 
2013. május  
1.  Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése 
      Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester  
      Elıkészítéséért felelıs:     jegyzı 
      Elıkészítésében résztvevı:    
  Nagy Judit irodavezetı  

  Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 
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2. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének 
átfogó beszámolója a 2012. évrıl 

Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester  
Elıkészítéséért felelıs:     jegyzı 
Beszámoló elkészítéséért felelıs:                  Intézményvezetı 
Elıkészítésében résztvevı:   Nagy Judit irodavezetı 

       Elızetes bizottsági tárgyalás:   ---  
 
3.  Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója Lajosmizse Város Polgármesteri 

Hivatala 2012. évben végzett munkájáról  
Elıterjesztı:     jegyzı   
Elıkészítéséért felelıs:     jegyzı 
Beszámoló elkészítéséért felelıs:                  Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 

       Elıkészítésében résztvevı:  Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai 
Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 

 
4. Interpelláció 

 

2013.   június -  július       s z ü n e t 
 
 
2013. augusztus 
 
1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …./2013. (…) önkormányzati 

rendelete a  2013. évi költségvetésrıl        szóló    …../2013. (…) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester  
Elıkészítéséért felelıs:     jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:    Dömötör Klára Edit irodavezetı 
Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 

 
2.   Beszámoló Felsılajos Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl   

 Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester  
 Elıkészítéséért felelıs:     jegyzı 
 Elıkészítésében résztvevı:   Dömötör Klára Edit irodavezetı 
 Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 

      

3. Interpelláció 
 

2013. szeptember 
 

1. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetérıl a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekrıl, és az azzal kapcsolatos feladatokról  

Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester  
Elıkészítéséért felelıs:     jegyzı 
Beszámoló elkészítésében résztvevı: Kecskeméti Városi Rendırkapitányság 

képviselıje 
Elıkészítésében résztvevı:    Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 

 
2. Interpelláció 
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2013. október 
 

1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse és Felsılajos 
települések helyi hulladékgazdálkodási tervérıl szóló 19/2008. (XI. 27.) önkormányzati 
rendeletének felülvizsgálata 

Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester 
Elıkészítéséért felelıs:     jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:                Rostásné Rapcsák Renáta Felsılajosi  
       Kirendeltség-vezetı 

       Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 
 
2.  2014. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyása 
      Elıterjesztı:     jegyzı  
      Elıkészítéséért felelıs:     jegyzı 
      Elıkészítésében résztvevı:    dr. Balogh László belsı ellenır  
      Elızetes bizottsági tárgyalás:  --- 
 
3.  Interpellációk 
 
2013. november 
 
1.  Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …./2013. (…) önkormányzati 

rendelete a  2013. évi költségvetésrıl        szóló …../2013. (…) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester  
Elıkészítéséért felelıs:     jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:    Dömötör Klára Edit irodavezetı 
Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 

 
2. Beszámoló Felsılajos Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I-III. n. évi 

helyzetérıl 
     Elıterjesztı:      Juhász Gyula polgármester 
     Elıkészítéséért felelıs:     jegyzı 
     Elıkészítésében résztvevı:                Dömötör Klára Edit irodavezetı 
     Elızetes bizottsági tárgyalás:                --- 
 
3. Felsılajos Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója 
     Elıterjesztı:      Juhász Gyula polgármester 
     Elıkészítéséért felelıs:     jegyzı 
     Elıkészítésében résztvevı:     Dömötör Klára Edit Adó irodavezetı 
     Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 
  
4. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde átfogó beszámolója a 2012/2013-as 

nevelési évrıl 
 Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester  

Elıkészítéséért felelıs:     jegyzı 
Beszámoló elkészítéséért felelıs:                  Kocsis Györgyné intézményvezetı 
Elıkészítésében résztvevı:    Nagy Judit irodavezetı 

       Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 
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5. Felsılajos 11. hrsz-ú ingatlan /Faluház/ helyiségei bérleti díjainak megállapítása 2014. évre 
 Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester  

Elıkészítéséért felelıs:     jegyzı 
Elıkészítésében résztvevı:    Rostásné Rapcsák Renáta Felsılajosi  
       Kirendeltség-vezetı 

       Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 
 
 
6.  Lajosmizse Város Jegyzıjének beszámolója az adóztatásról  

Elıterjesztı:     jegyzı   
Elıkészítéséért felelıs:     jegyzı 
Beszámoló elkészítéséért felelıs:                  Dömötör Klára Edit irodavezetı 

       Elıkészítésében résztvevı:  Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai 
Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 

 
7.  Interpelláció 
 
2013. december  
  
    K ö z m e g h a l l g a t á s 
 
2013. december 
 
1.  Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. évi munkaterve 

 Elıterjesztı:     Juhász Gyula polgármester 

      Elıkészítéséért felelıs:     jegyzı 
      Elıkészítésében résztvevı:                 Rostásné Rapcsák Renáta Felsılajosi  
        Kirendeltség-vezetı 
      Elızetes bizottsági tárgyalás:   --- 
 
2.Interpellációk 
 
 
 
 
7. napirendi pont:  
I. Beszámoló Felsılajos Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi 
helyzetérıl  
II.  A jegyzı beszámolója az adóztatásról 
 
Juhász Gyula polgármester: Megkérem aljegyzı asszonyt, tájékoztasson minket az elıterjesztésrıl. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Mint látják a tisztelt képviselık, ez az elıterjesztés nem egészen 
olyan, mint az elmúlt években, hiszen jogszabályi elıírások következtében a jegyzı külön beszámol az 
adóztatásról. Ennek a kötelezettségünknek ebben az elıterjesztésben teszünk eleget. Amennyiben a 
Képviselı-testület részérıl kérdés merül fel, a kollegáim szívesen válaszolnak.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Az I-III. negyedévi beszámolót már említettük ma a 
koncepció kapcsán is. Annyit szeretnék még elmondani, hogy az anyag elkészülte óta a dőlıutak 
karbantartása megtörtént, melynek költsége 800.000 Ft+Áfa, tehát 1.015.000 Ft lett. Ennyit tudtunk 
áldozni a dőlıutak javítására, de azt gondolom, hogy jó minıségben sikerült elvégezni a munkát, mely 
közel 10 km szakaszt érint. Van egy pályázatunk, a játszótér, amely sajnos még mindig nem került 
kifizetésre, bízom benne, hogy azt a 2,4 millió forintot elıbb-utóbb azért csak meg fogjuk kapni. Az 
egyértelmően látszik, hogy idıarányosan jónak mondhatóak az eredmények, reméljük ez az év 
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hátralévı részében is így marad. Az adóztatással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy sajnos 
számos alkalommal volt olyan, hogy végrehajtáshoz kellett folyamodni, hogy a pénzünkhöz tudjunk 
jutni.  
 
Rostásné Rapcsák Renáta Felsılajosi kirendeltség vezetı: A végrehajtás folyamatos, folyamatosan 
próbáljuk letiltani a tartozásokat, de sajnos nagyon sok embernek nincs munkahelye, így nincs mibıl 
letiltani. 
 
Juhász Gyula polgármester: Van-e még valakinek javaslata, kérdése, véleménye? Amennyiben 
nincs, elıször az elıterjesztés elsı határozat-tervezetét szavaztatom, mely az I-III. negyedévi 
beszámolóról szól. Aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
45/2012. (XI. 26.) ÖH. 
Beszámoló Felsılajos Község Önkormányzata 
2012. évi gazdálkodásának I-III. negyedév helyzetérıl 
 
 

Határozat 
 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a 
2012. évi gazdálkodás I-III negyedév helyzetérıl, a beszámoló mellékleteivel együtt. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı:2012. november 26.  
 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Most az elıterjesztés második határozat-tervezetét szavaztatom, mely 
az jegyzı beszámolója az adóztatásról. Aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
46/2012. (XI. 26.) ÖH. 
A jegyzı beszámolója az adóztatásról 
 

HATÁROZAT 
 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az önkormányzati 
adóztatásról szóló beszámolót. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. november 26. 
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8. napirendi pont:  
Polgármester és alpolgármester 2012. évi jutalma 
 
Juhász Gyula polgármester: Átadom a szót Makainé Antal Anikónak, az Ügyrendi Bizottság 
elnökének. 
 
Makainé Antal Anikó ÜB elnök, képviselı: Tisztelt Képviselı-testület! Az Ügyrendi Bizottság 
megtárgyalta a polgármester és az alpolgármester 2012. évi jutalmát, és polgármester úrnak 174.000 
Ft-ra, alpolgármester úrnak 71.000 Ft-ra tettünk javaslatot. Kérem a Képviselı-testületet, hogy 
támogassa a javaslatunkat. 
 
Gáspár Vilmos pénzügyi szakértı: Csak annyit szeretnék elmondani, hogy kérdezték ma tılem, 
hogy be van-e tervezve ez az összeg, és csak jelezni szeretném, hogy igen. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen, én személyes érintettséget jelentek be, és nem 
szavazok. 
Kérem a Képviselı-testület tagjait, hogy amennyiben elfogadják az ÜB által tett javaslatot a 
polgármester jutalmáról, mely 174.000 Ft, kézfelemeléssel jelezzék. Megállapítom, hogy a Képviselı-
testület 4 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt, 1 fı, a polgármester nem szavazott- 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
47/2012. (XI. 26.) ÖH. 
Polgármester 2012. évi jutalma 
 

Határozat 
 
 
 Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Juhász Gyula polgármester jutalmát  
 2012. évre 174.000 Ft-ban állapítja meg. 
 
 Felelıs: Képviselı-testület 
 Határid ı: 2012. november 26. 
 
 
Kun János alpolgármester: Köszönöm szépen a tett javaslatot, egyúttal személyes érintettséget 
jelentek be, és nem szavazok.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm, most az alpolgármester úr jutalmára vonatkozóan 
kérdezem, hogy amennyiben elfogadják az ÜB által tett javaslatot az alpolgármester jutalmáról, mely 
71.000 Ft, kézfelemeléssel jelezzék. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – 
tartózkodás, ellenszavazat nem volt, 1 fı, az alpolgármester nem szavazott- az alábbi határozatot 
hozta: 
 
48/2012. (XI. 26.) ÖH. 
Alpolgármester 2012. évi jutalma 
 

Határozat 
 
 Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Kun János alpolgármester  
 jutalmát 2012. évre 71.000 Ft-ban állapítja meg. 
 
 Felelıs: Képviselı-testület 
 Határid ı: 2012. november 26. 
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Juhász Gyula polgármester: Meg szeretném köszönni a Képviselı-testületnek a jutalmat, próbálom 
megszolgálni, és a település érdekeit mindig szem elıtt tartani. 
 
Makainé Antal Anikó ÜB elnök, képviselı: Mi köszönjük a munkátokat! 
 
 
 
9. napirendi pont:  
Interpelláció 
 
Juhász Gyula polgármester: Interpelláció esetleg? Nincs. 
 
 
10. napirendi pont:  
Egyebek 
 
Juhász Gyula polgármester: Egyebek között szerettem volna beszélni a dőlıutakról, de már 
elmondtam a koncepciónál, amit szerettem volna. A másik dolog, pénteken idısek napja, kérem 
képviselı társaimat, hogy segítsenek ebben, hiszen az idısek mindig jó néven veszik, ha a Képviselı-
testület kínálja ıket. December 10-én közmeghallgatás lesz, erre is várok mindenkit szeretettel. Van-e 
még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
Mivel nincs, és több napirendi pontunk sincs, a mai ülésünket 14.50 órakor bezárom. 
 
 

kmf. 
 
  /Juhász Gyula sk./        /Kutasiné Nagy Katalin / 
   polgármester              jegyzı távollétében 
 
 
         Muhariné Mayer Piroska sk. 
          aljegyzı 
 


