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Felsılajos Község  
Önkormányzata 
 II/33/18/2013. 
 
 

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
2013. október 31.  

 
 
 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 

 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2013. (…….) önkormányzati 
rendelete  a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
52/2013. (X. 31.) ÖH.  Felsılajos Község közrend- és 

közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló 
elfogadása 

 
53/2013. (X. 31.) ÖH.    Csatlakozási szándék kinyilvánítása 
 
54/2013. (X. 31.) ÖH.  Hulladékkezelési közszolgáltatás 

folyamatos ellátásával kapcsolatos 
intézkedés 

 
55/2013. (X. 31.) ÖH.  Lajosmizsei Közös Önkormányzati 

Hivatalban igazgatási szünet elrendelése 
 
56/2013. (X. 31.) ÖH.   Beszámoló Felsılajos Község 

Önkormányzata 2013. évi 
gazdálkodásának I-III negyedévi 
helyzetérıl 

 
57/2013. (X. 31.) ÖH.  Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, 

Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanács Elnökének 
beszámolója a Tanács munkájáról   

 
58/2013. (X. 31.) ÖH.  Az önkormányzat 2013. évi belsı 

ellenırzési tervének módosítása 
 
59/2013. (X. 31.) ÖH.  A Kuning Kft telephelye melletti, 052/37 

hrsz-ú út és a 063 hrsz-ú legelı és út, 
illetve környezetük rendezése 

 
60/2013. (X. 31.) ÖH.    059/1 hrsz-ú út rendezése 
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J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-én 10.00 órakor 
a Faluházban megtartott soros 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: dr. Balogh László jegyzı 
     Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
     Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
     Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens 

Kovács Gábor fıtanácsos 
 
Egyéb meghívottak:    Tarnóczy László rendır alezredes 

Kovács István rendır alezredes 
Rudics Ákos IZSÁK-KOM ügyvezetı Igazgató 
Farkas Ferenc ÜB külsıs tag 

 
Jegyzıkönyvvezetı:    Terenyi Helga 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön megjelent.  
Külön köszöntöm Kovács Istvánt és Tanóczy Lászlót akik a Rendırség képviseletében vannak jelen, 
illetve Rudics Ákost, a hulladékkezeléssel kapcsolatban lesz ma a segítségünkre!  
Megállapítom, hogy valamennyi képviselı jelen van, így az ülés 5 fıvel határozatképes.  
A napirendi pontjainkat annyiban módosítanám, tekintettel meghívott vendégeinkre, hogy a második 
napirend lenne a „A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése 
tárgykörő napirendi pont elızetes véleményezése 
„ címő napirendünk, a harmadik pedig a „Hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos 
fejlemények, döntések „, a többi napirend a meghívó szerint folytatódna.  
Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki 
egyetért 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.  
 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. 
(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Juhász Gyula  
polgármester 

2. Felsılajos Község közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló 
elfogadása  
 

Juhász Gyula  
polgármester 

3. Hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos fejlemények, döntések Juhász Gyula  
polgármester 
 

4. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése 
tárgykörő napirendi pont elızetes véleményezése  
 

Juhász Gyula  
polgármester 

5. Beszámoló Felsılajos Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I-III.  Juhász Gyula  
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negyedévi helyzetérıl 
 

polgármester 

6. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács munkájáról   
 

Juhász Gyula  
polgármester 

7. 
 
8. 
 
 
9. 

Az önkormányzat 2013. évi belsı ellenırzési tervének módosítása 
 
A Kuning Kft telephelye melletti, 052/37 hrsz-ú út és a 063 hrsz-ú legelı és út, 
illetve környezetük rendezése 
 
Egyebek 
 

Juhász Gyula  
polgármester 
 
Juhász Gyula  
polgármester 
 
Juhász Gyula  
polgármester 

10. Interpelláció  
 
1. napirendi pont: 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Juhász Gyula polgármester: A rendelet módosításával kapcsolatban szeretném megkérni Makainé 
Antal Anikót, hogy ha van bármi javaslat észrevétel, mely az ÜB ülésén hangzott el, akkor mondja el 
nekünk.  
 
Makainé Antal Anikó képviselı: Tisztelt Képviselı-testület! A bizottság tárgyalta az említett 
elıterjesztést, melyet módosítás nélkül elfogadásra javasol.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen. Szeretném megkérni Muhariné Mayer Piroska 
Aljegyzı Asszonyt, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatos tudnivalókat mondja el nekünk.  
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: Tisztelt Képviselı-testület!  
Három dolog miatt vizsgáltuk felül az SZMSZ-t, egyrészt a 2013. februárban bekövetkezett SZMSZ 
felülvizsgálata óta módosult az Mötv. ezt végignéztem, de az idıközben bekövetkezett többszöri 
törvénymódosítás nem olyan jellegő volt, amely miatt módosítani kellene az SZMSZ-t. 
Ami viszont módosítást igényelt, az két dolog. Egyrészt az önkormányzatok létre hozták a 
Közfeladatellátó Társulást. Az Mötv. szabálya szerint a társulás ugyanúgy az önkormányzat 
szervezete, mint például egy bizottság, és a törvény értelmében, az SZMSZ-ben le kell szabályozni az 
önkormányzat valamennyi szervét, tehát a társulást is. Ez jelent meg a 33/A §-al történı 
kiegészítésben. 
Másrészt, a Képviselı-testületek elfogadták a 2013. áprilisi ülésükön a közös önkormányzati hivatalok 
SZMSZ-ét, amely teljes körően leszabályozza a hivatal munkarendjét, ügyfélfogadási rendjét. 
Korábban az önkormányzat SZMSZ-ében is szabályozásra került a hivatalra vonatkozó ezen rész, ezt 
tartalmazza az önkormányzati rendelet 3. melléklete. 
A párhuzamos szabályozás elkerülése érdekében a 3. mellékletet ezzel a rendeletmódosítással hatályon 
kívül helyezi az önkormányzat.  
 
Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? 
Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a rendelet - tervezetet kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2013. (…….) önkormányzati 
rendelete  a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló  
5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Felsılajos Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) 
önkormányzati rendelet 1 melléklet 1.a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet  (továbbiakban: Rendelet ) A 
képviselı-testület szervei III. Fejezete a következı 12/A. alcímmel egészül ki. 

 
[A képviselı-testület szervei] 

„12/A.  A Társulás 
 

33/A. § 
 

(1) Az önkormányzat szerve a Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás. Rövidített neve: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás.  

(2) A Társulás jogi személy, létrehozásához jogszabály alapján társulási megállapodás szükséges. A 
társulást a társulási tanács elnöke képviseli. 

(3) A társulás a társulási megállapodásban foglalt feladatokat látja el az Mötv. 88- 95. §-ában 
foglaltak szerint.” 

2. § 
 

(1) Hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete. 

 
3. § 
 

(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 kihirdetés napja: 2013.  

dr. Balogh László  
jegyzı 
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2. napirendi pont: 
Felsılajos Község közrend- és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása 
 
Juhász Gyula polgármester: Szeretném megköszönni Parancsnok Úrnak a beszámolót. 
A település is megtesz mindent annak érdekében, hogy a közbiztonság javuljon. Felsılajoson mőködik 
a járırszolgálat, mely nagyban javít a helyzeten. Próbáljuk a rendırség mőködését segíteni azzal, hogy 
a település minél élhetıbb legyen. 60 fı az, aki a járırszolgálatban részt vesz. Az önkormányzat 
pénzügyi támogatásban is részesíti a rendırséget, és ez továbbra is így kell, hogy mőködjön.  
Visszatérı téma az 5-ös út mentén a prostitúció. 106 esetben, milliós bírság lett kiszabva nekik, de úgy 
látszik, nem rettenti el ıket. 
Még egyszer köszönöm, a beszámolót. 
 
Tarnóczy László rendır alezredes: Tisztelettel köszöntök mindenkit! Szeretném bemutatni Kovács 
Istvánt, aki a Kecskeméti Rendırkapitányságot képviseli. Holnaptól pedig Lajosmizse 
Rendırkapitánya lesz, én pedig felkérésre Kecskeméti Rendır Fıkapitányság vezetı helyettese leszek. 
Mindent át fogok beszélni vele, mindent meg fogok osztani vele. Szeptember egytıl a bőnügyi 
alosztály vezetıje is változott, dr. Balog Mariann lett.  
Szeretném megköszönni az önkormányzatnak azt az anyagi támogatást, amit kaptunk és kapunk, ezt a 
támogatást általában üzemanyagra költöttük. Ebben az évben kértem, hogy ne üzemanyagra fordítsuk, 
hanem ezt az összeget egyéb javadalmazásra, túlórára fordíthassuk, de ezt a túlórát itt Felsılajos 
illetékességi területén tölti a rendır. A jelzıszolgálatra visszatérve, példa értékő az összefogás, és 
ezeket az eredményeket egyedül nem tudtuk volna elérni. A lakosság 8-10 %-a részt vesz benne, nem 
tudom, hogy van e az országban még egy ilyen település. Az átadáskor és egyeztetéskor ezt is át 
fogom beszélni a Parancsnok Úrral. A prostituáltak tekintetében, sajnos amíg van kereslet a 
szolgáltatásukra, addig van kínálat is, így ık is lesznek, de megpróbáljuk visszaszorítani. Például a 
prostituált állomány Kecskeméten lecserélıdött.  
Köszönjük a jelzéseket, hiszen így már célirányosan jövünk ki, ha bejelentés, figyelmeztetés érkezik. 
Köszönjük az önkormányzatnak a támogatást, köszönöm, hogy az én munkámat is segítették. 
12 év 7 hónap és 26 napig voltam ırsparancsnok.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen! Köszönjük, a munkáját is, és az elismerı szavakat 
is! Örülök neki, ha úgy látja, hogy szükség van a járırszolgálat mőködésére. Bízom abban, hogy a 
költségvetésünk is úgy alakul majd, hogy jövıre is tudjuk támogatni a Rendırséget. Reméljük, hogy a 
létszám is fog emelkedni. Mindkettıjüknek jó munkát és jó egészséget kívánva az új helyen! 
 
Majoros István képviselı: Egyetértek Polgármester Úrral a tekintetben, hogy a létszámot valóban 
bıvíteni kellene! 
 
Kovács István rendır alezredes: Sajnos a létszámok bizonyos tekintetben kötöttek, de igyekezni 
fogunk, hogy a keretekhez mérten tudjuk növelni, de sajnos egyelıre ezzel a létszámmal kell 
dolgoznunk! 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm! Kérdezem, hogy valaki szeretné-e kiegészíteni az 
elıterjesztést és az elhangzottakat? Esetleg valaki szeretne még hozzászólni?  
Amennyiben nem, akkor szavaztatom a határozat-tervezetet. Kérem, aki 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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52/2013. (X. 31.) ÖH. 
Felsılajos Község közrend- és közbiztonsági  
helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Felsılajos község közrend- és 
közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolót elfogadja. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. október 31. 
 
 
3. Napirendi Pont 
Hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos fejlemények, döntések 
 
Juhász Gyula polgármester: Az utóbbi idıben sokat foglalkoztunk a hulladékszállítás kérdésével. 
2013. decemberéig van szerzıdésünk a Saubermacher Magyarország Kft-vel, a kérdéses két hetet meg 
kell oldanunk.  
Rudics Ákos szeretne nekünk segíteni, hogy a problémánkat meg tudjuk oldani. 
Az említett tevékenységnek, a törvényi változások miatt nonprofit módon kell mőködniük. A szelektív 
győjtés a Hírıs Hulladékkal volt eddig megoldva, ám 2014-tıl nem lehet csak egy szolgáltató. Fentiek 
alapján arról kell döntenünk, hogy csatlakozni kívánunk e az IZSÁK-KOM-hoz.  
Felsılajos tekintetében, akár két évre is tudnánk szerzıdést kötni, ami még fontos, hogy közbeszerzési 
eljárás lefolytatása nélkül, így a most fennálló probléma, hosszú idıre megoldottá válna. Jelenleg a 
lehetıségünk az, hogy szerzıdést kötünk, vagy tulajdonjogot vásárolunk.  
Az említett IZSÁK-KOM teljes mértében önkormányzati tulajdonban van és az engedélyek beszerzése 
is folyamatban van.  
 
Rudics Ákos ügyvezetı igazgató: 15 éve vagyok a szakmában, az országban 80 hulladéklerakó van, 
ebbıl négynek vagyok a vezetıje. Az IZSÁK-KOM-ban 2002-be kerültem. A társult önkormányzatok 
közül három település lemondott a tulajdonrészérıl, helyesebben felajánlották a tulajdonrészüket.  
A törvény hetente változik. Emellett tudnia kell mindenkinek, hogy az országban az elsık között 
kaptuk meg a közszolgáltatási engedélyt, de ha nem változik a jelenlegi helyzet, akkor csıdbe fogunk 
menni, úgy ahogyan az összes többi is. A közszolgáltatási engedélyben, már Felsılajos is szerepel. 
Nem nagyon van mirıl tárgyalni, mivel minden meg van határozva. A díjak, a szállítás gyakorisága, 
tehát minden ide vonatkozó kérdés. Az a célunk, hogy a lakosság a lehetı legkisebb mértékben érezze 
meg a változást. Tulajdonképpen semmi nem fog változni. A szállítási nap és a szelektív hulladék 
szállítási napja is valószínőleg ugyanaz marad mint most. Az újrahasznosítható hulladék ugyanoda 
kerül ahová eddig, az egyéb hulladék tekintetében, még nem lehet tudni, hogy Kecskemét, Izsák, vagy 
Cegléd lesz a szállítási hely. Tulajdonképpen ez a lakosság számára mindegy is, a lényeg, hogy a 
szállítás továbbra is megoldott legyen. Ami még fontos, hogy ragaszkorunk ahhoz, hogy házhoz menı 
lomtalanítás legyen. Nagy jelentısége nincs, hogy milyen tulajdonrésze van az önkormányzatnak, az a 
fontos, hogy nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. 
Azt szeretnénk, ha a csatlakozni kívánó településeknek nem kerülne pénzébe. Jelenleg kilenc település 
szeretne csatlakozni. Eddig is nonprofit Kft-ként mőködtünk, ezután is így marad. Ha úgy dönt az 
önkormányzat, hogy tulajdonrészt akar, azaz 1 % részesedést, az várhatóan 150 000 Ft-ba kerül.  
Ha mégis mással képzelik a szerzıdéskötést, akkor egyszerően felmondják a már megkötött 
szerzıdést. 
Az IZSÁK-KOM-ban lévı települések nagysága kb. akkora, mint Lajosmizse és Felsılajos. Jövı év 
októberéig kell benyújtani egy kalkulációt az energia hivatalhoz, és ık majd megmondják, hogy 
mennyi lehet az ár. Rövid idın belül el kell dönteni, hogy tulajdonos akar lenni az önkormányzat, 
vagy csak szerzıdést köt.  
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Juhász Gyula polgármester: Köszönöm a tájékoztatást. Szeretném megkérdezni, hogy az edények 
mérete marad? 
 
Rudics Ákos ügyvezetı igazgató: Igen maradnak. Egy változás lesz a díjtartozás tekintetében. 
Nagyon drasztikusak leszünk. A NAV fogja beszedni a tartozásokat. 
Köszönöm! 
Ha van valakinek kérdése, szívesen válaszolok. 
 
dr. Balogh László jegyzı: Említette, hogy 1 % tulajdonrészünk lehet. Ez a kilenc település között 
oszlik meg? 
 
Rudics Ákos ügyvezetı igazgató: A település között osztunk szét 10 %-ot.  
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı: A lakossággal az új szerzıdés postai úton fog majd történni? 
 
Rudics Ákos ügyvezetı igazgató: Új szerzıdést kell majd kötni, de ez egy nagyon általános 
szerzıdés, hiszen nem dönthetünk semmiben. Javasolnám, hogy az önkormányzat egy saját tájékoztató 
anyagot is tegyen közzé.  
 
Juhász Gyula polgármester: Lesz egy közmeghallgatásunk, ott tájékoztatást tudunk adni.  
 
Rudics Ákos ügyvezetı igazgató: Köszönöm! Nagyon szeretnék kérni minden önkormányzatot, hogy 
segítsen nekem, nekünk, mivel a 15 év alatt ilyen káosz még nem volt.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm a tájékoztatást!  
Most az lenne a feladatunk, hogy el kellene dönteni, hogy milyen módon kívánunk csatlakozni.  
Úgy gondolom, hogyha most tudnánk vásárolni tulajdonjogot, a késıbbiekben nem lenne gondunk és 
közbeszerzési eljárással sem. 
Mi az elképzelés? 
 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı: Ha valamilyen fejlesztést végez az említett IZSÁK-
KOM, akkor a tulajdonosoknak milyen mértékben kell ehhez hozzájárulniuk? 
 
Rudics Ákos ügyvezetı igazgató: Soha nem kértünk semmilyen hozzájárulást, ezután sem kívánunk 
kérni. 
 
Juhász Gyula polgármester: Jól értem, hogyha pályázati lehetıségrıl van szó, akkor nem a tagoknak 
kell összeadniuk az önerıt.  
 
Rudics Ákos ügyvezetı igazgató: Igen, ez így van. 
 
Juhász Gyula polgármester: Rendben van, ha ez így van, akkor én a tulajdonrész megvásárlását 
javasolnám. Az említett 150 000 Ft nem olyan nagy összeg, hogy ne érje meg a biztonságot.    
 
Rudics Ákos ügyvezetı igazgató: Annyit szeretnék még elmondani tájékoztatásként, hogy 
amennyiben igaz, hogy bevezetik a betétdíjat a PET palackra, akkor összeomlik az egész szelektív 
győjtésre vonatkozó rendszer. 
 
Juhász Gyula polgármester: Amennyiben nincs más javaslat, akkor szavaztatnám, hogy tulajdonrész 
vásárlással csatlakozzunk az IZSÁK-KOM-hoz. 
Elıször az elhangzottakkal módosított határozat tervezetet szavaztatnám. 
Kérem, hogy aki elfogadja a módosított határozat tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, 
hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot hozta: 
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53/2013. (X. 31.) ÖH. 
Csatlakozási szándék kinyilvánítása 

Határozat 
 

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy tulajdonosként 
csatlakozni kíván az Izsák-Kom Kft-hez.  

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza Felsılajos Község 
Polgármesterét az 1) pontban szükséges intézkedések megtételére, a tulajdonrész vásárlásáról 
szóló szerzıdés megkötésére. 
 

 Határidı: 2013. október 31. 

 Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

 

Szavaztatnám az intézkedésre vonatkozó határozat-tervezetet, kérem, hogy aki elfogadja a határozat 
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
54/2013. (X. 31.) ÖH. 
Hulladékkezelési közszolgáltatás folyamatos ellátásával kapcsolatos intézkedés 

Határozat 
 

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékkezelési közszolgáltatás 
folyamatos, zavartalan ellátása érdekében felkéri Felsılajos Község Polgármesterét, hogy 
tárgyalást kezdeményezzen a jelen közszolgáltatóval a meghosszabbított közszolgáltatási 
szerzıdésben foglalt határidı leteltét követıen, 2013. december 14-tıl 2013. december 31-ig 
történı közszolgáltatás biztosítása céljából.  

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Felsılajos Község 
Polgármesterét az átmeneti idıszakra vonatkozó közszolgáltatási szerzıdés megkötésére. 
 

 Határidı: 2013. október 31. 

 Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

 
4. Napirendi Pont 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése tárgykörő 
napirendi pont elızetes véleményezése  
 
Juhász Gyula polgármester: Az elıterjesztést mindenki megkapta, melyben látható volt, hogy az 
igazgatási szünet mely napokat érinti. 
 
dr. Balogh László jegyzı: Annyit szeretnék elmondani a napirenddel kapcsolatban, hogy a szünet 
ideje alatt ügyelet mőködik a hivatalban, és a kollégák, az évi alapszabadságuk terhére veszik majd ki 
az érintett napokat. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm a kiegészítést. 
Kérdezem, hogy valaki szeretne még hozzászólni?  
Amennyiben nem, akkor szavaztatom a határozat-tervezetet. Kérem, aki elfogadja a határozat 
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 



9 
 

 

55/2013. (X. 31.) ÖH. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban  
igazgatási szünet elrendelése 

Határozat 

 

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkarendjében 2013. december 23. és december 
30-31. valamint 2014. január 2-3. napjaira (5 munkanapot érintıen) igazgatási 
szünetet rendeljen el. 

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a határozat 1) pontjában foglalt döntésrıl Lajosmizse Város polgármesterét 
tájékoztassa. 

 
               Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
               Határid ı: 2013. október 31. 
 
 
 
5. Napirendi Pont 
Beszámoló Felsılajos Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I-III.  negyedévi 
helyzetérıl 
 
Juhász Gyula polgármester: Az elıterjesztést mindenki megkapta. Az adatokból jól látható, hogy a 
gépjármőadó 45,3 %-ra teljesült, amin én magam is meglepıdtem. A tegnapi napon, 82,5 %-on 
álltunk. Összegben, ez annyit jelent, hogy szeptember 30-án, 3.641.741. Ft-ról, azaz 45,3 %-ról 
kaptunk tájékoztatást, mely összeget október 30-ig 82,5 %-ra, változtak. Idıarányosan ez az eredmény 
nagyon jónak mondható. 
 
dr. Balogh László jegyzı: Felsılajos kis település, így nagyon érzékenyen érintheti az adóbevételét 
ha egy vállalkozás kivonul. 1200 Ft-ról, 800 Ft-ra csökkentek a légrugós teherautók adója 2013. 
júliustól, így a második félév adóját csökkenteni kellett.  
 
Juhász Gyula polgármester: Igen ez így igaz. Az nem biztos, hogy amit beterveztünk gépjármőadót 
az be is fog folyni. Nem is tudom, hogy abban az esetben, ha csak néhány kis vállalkozás mőködne, 
mit is tennénk. 
 
dr. Balogh László jegyzı: Az útdíj a helyi adóból levonható lesz, így elképzelhetı, hogy a 
szállítmányozással foglalkozó vállalkozók nem is fognak adót fizetni. 
 
Juhász Gyula polgármester: Összességében véleményem szerint jól gazdálkodtunk. 
Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése?  
Amennyiben nincs, akkor szavaztatom a határozat-tervezetet. Kérem, aki 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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56/2013. (X. 31.) ÖH. 
Beszámoló Felsılajos Község Önkormányzata 
2013. évi gazdálkodásának I-III negyedévi helyzetérıl 
 

Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a 
2013. évi gazdálkodás I-III. negyedévi helyzetérıl, a beszámoló mellékleteivel együtt. 
 
 
Felelıs: Képviselı-testület, Polgármester 
Határid ı: 2013. október 31.  
 
 
6. Napirendi Pont 
Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács munkájáról   
 
Juhász Gyula polgármester: Az elıterjesztést mindenki megkapta. Szeretne valaki kérdezni a 
napirenddel kapcsolatban? 
 
dr. Balogh László jegyzı: Miután a Képviselı-testület tagjai egyben a Társulási Tanácsnak is tagjai, 
így a beszámolóban szereplı tények ismertek mindeni elıtt.  
 
Juhász Gyula polgármester: Igen ez így igaz. Megkaptuk a beszámolót, melyben a Tanács 
munkájáról van szó. 
Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése?  
Amennyiben nincs, akkor szavaztatom a határozat-tervezetet. Kérem, aki elfogadja a határozat 
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
57/2013. (X. 31.) ÖH. 
Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács  
Elnökének beszámolója a Tanács munkájáról   
 

Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Társulási Tanács Elnöke által készített 
Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. október 31. 
 
 
7. Napirendi Pont 
Az önkormányzat 2013. évi belsı ellenırzési tervének módosítása 
 
Juhász Gyula polgármester: Az elıterjesztést mindenki megkapta. Szeretne felkérni Jegyzı Urat, 
hogy pár szót mondjon el a napirendrıl.  
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dr. Balogh László jegyzı: Köszönöm! A módosításra azért van szükség, mert február 28-ig voltam 
belsı ellenır. Ez idı alatt három ellenırzést folytattam le. Miután változás történt, pályázatot írtunk ki, 
mely sikertelen volt. Ezt követıen dr. Csikai Zsolttal szerzıdést kötöttünk, aki tanácsadói feladatokat 
is ellát.  
Megbízási szerzıdéssel dolgozik nálunk, heti 1-2 alkalommal van nálunk, így nyilván a korábban 
tervezett ellenırzéseket nem lehet megoldani.  Az tervbıl az iskola már azóta kikerült.  
Az elmondottakat az elıterjesztés és a mellékletei tartalmazzák. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése?  
Amennyiben nincs, akkor szavaztatom a határozat-tervezetet. Kérem, aki elfogadja a határozat 
tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
58/2013. (X. 31.) ÖH. 
Az önkormányzat 2013. évi belsı ellenırzési tervének módosítása 
 

Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az önkormányzat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2013. évi belsı ellenırzési tervét, amely jelen 
elıterjesztés mellékletét képezi, azzal, hogy a terv 5-6. pontjában a „Polgármesteri Hivatal” 
szövegrész helyébe a „Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész lép. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, jegyzı. 
Határid ı: 2013. október 31. 
 
 
8. Napirendi Pont 
A Kuning Kft telephelye melletti, 052/37 hrsz-ú út és a 063 hrsz-ú legelı és út, illetve 
környezetük rendezése 
 
Juhász Gyula polgármester: Az anyagban leírtuk, hogy melyik útról van szó, számunkra sosem volt 
kérdés, hogy ez egy önkormányzati út, azon én is meglepıdtem, hogy csak 4 méteres. 
A méréseknél derült ki, hogy a telekhatárok nem egészen úgy alakultak, ahogyan az a természetben 
van. 
Az anyagot mindenki áttekintette, látható, hogy arról kell döntést hoznunk, hogy maradjon-e az út a 4 
méteres szélességében, ami ugye nem elég, hiszen egy út 8-10 méter szélességő. Most már tudjuk, 
hogy más tulajdonát használjuk. 
Várom a véleményeket. 
 
Kun János képviselı/alpolgármester: Ha nem lesz meg a 8 méter szélesség, akkor az út kényelmes 
használata kerül majd veszélybe, azonban a tulajdonos azzal fenyeget, hogy lezárja az utat 4 méternél. 
 
Juhász Gyula polgármester: A probléma igazából az, hogy a Földhivatalnál úgy szerepel a 
nyilvántartásban, hogy önkormányzati út. A tulajdonos nem érti, hogy miért. Az tény, hogy útként 
használtuk az İ területét. Valahogy meg kellene egyezni vele, vagy megvenni az említett területet. 
Mit gondoltok errıl? 
Azzal egyetértünk-e, hogy rendeljük meg ennek a területnek a kimérését? 
 
dr. Balogh László jegyzı: Tisztázni kell elıször a fennálló helyzetet, annak érdekében, hogy tisztán 
lássunk. 
 
Juhász Gyula polgármester: Véleményem szerint a kimérést mindenképpen el kell végezni. 
A másik fontos dolog, hogy ezzel a négy méteres útszakasszal mit tegyünk? Kezdeményezzünk 
tárgyalást a tulajdonossal, mert eddig eredménytelenül zajlottak a megbeszélések. 
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dr. Balogh László jegyzı: A helyzet az, hogy a jogi állapot nem egyezik meg a természetbeli 
állapottal. Az valóban nagyon fontos, hogy felmérjük. 
A 052/37-es hrsz-ú útnál van egy túlhasználata az önkormányzatnak. A 063-as hrsz pedig az 
önkormányzat tulajdona, de hozzá van kerítve magántulajdonokhoz. 
 
Juhász Gyula polgármester: Teljesen egyet értek az elhangzottakkal. Attól félek, hogy ha ez az út 
most le lesz választva 4 méteresre, akkor ez teljesen használhatatlanná válik majd. A terület lehet egy 
tárgyalási alap, de az útra nagy szükség van.   
 
Kun János képviselı/alpolgármester: Nem vagyunk egyszerő helyzetben, hiszen az említett négy 
métert sem ismeri el a tulajdonos.  
 
Juhász Gyula polgármester: A határozat – tervezet úgy szól, hogy kiegészítjük a 056-os helyrajzi 
számmal. 
Ha megvannak a mérési eredmények arról majd beszámolok a testületnek. 
Úgy gondolom, hogy ha nincs egyéb kérdés, fogadjuk el, így a határozatot. 
Kérem, aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.  Megállapítom, hogy a Képviselı-
testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
59/2013. (X. 31.) ÖH. 
A Kuning Kft telephelye melletti, 052/37 hrsz-ú út és a 063 hrsz-ú legelı és út, illetve 
környezetük rendezése 

Határozat 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
052/37 hrsz-ú, a 056 hrsz-ú út és a 063 hrsz-ú legelı és út természetbeli és jogi állapotának eltérése 
rendezése érdekében tárgyalások lefolytatására, a szükséges földmérési munkarészek megrendelésére, 
illetve egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2013. október 31. 

 
9. Napirendi pont 
Egyebek 
 
Kun János képviselı/alpolgármester: Szeretném elmondani, hogy a 059/1-es út kimérése 
megtörtént, de semmi nem történt annak érdekében, hogy az járható legyen. 
Sajnos nem használható az út, továbbra is belelógnak a fák. Felszólítást kellene küldeni a 
tulajdonosoknak.  
 
Juhász Gyula polgármester: Alpolgármester Úr javaslatára akkor az érintett tulajdonosok kapjanak 
felszólítást.  
 
dr. Balogh László jegyzı: A határozat – tervezet így hangzik: „Felsılajos Község Önkormányzatának 
Képviselı-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 059/1 hrsz-ú út járhatóvá tétele érdekében a 
szükséges intézkedéseket megtegye.„ 

Juhász Gyula polgármester: Szavaztatnám az út rendezésére vonatkozó határozat-tervezetet, kérem, 
hogy aki 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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60/2013. (X. 31.) ÖH. 
059/1 hrsz-ú út rendezése 

Határozat 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 059/1 hrsz-ú 
út járhatóvá tétele érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2013. október 31. 

 
Juhász Gyula polgármester: Pályáztunk a Virágos Magyarországért programra, melyen nyertünk, és 
ezt szeretném megmutatni. 
Annyit el szeretnék mondani, hogy fıvédnöki díjat nyertünk. 
 
Interpelláció esetleg?  
Amennyiben nincs, és mivel több napirendi pontunk nincs, így a mai Képviselı-testületi ülést 12.55 
órakor bezárom és nagyon köszönöm mindenkinek, hogy el tudott jönni az ülésre. 
 
 

kmf. 
 
 

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


