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Képviselő-testületi soros ülés jegyzőkönyve 
2018. január 19. 

 
 
 
 
  
Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (...) önkormányzati 
rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
2/2018. (I.19.) ÖH.  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes 

begyűjtési ellátás teljes idejére számított indokolt 
többletköltségei iránti közérdekű szolgáltatói igény 
megtárgyalása és elfogadása   

 
3/2018. (I.19.) ÖH.  A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév 

Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolója a 2017. évi 
tevékenységéről 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 19-én 11.26 
órakor, Felsőlajos Község Faluháza soros nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Czigány Lajos, Makainé Antal Anikó, Majoros 
István, képviselők.  
Bejelentéssel távol: Kun János alpolgármester 1 fő. 
A Képviselő-testület létszáma összesen 4 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyző 
 
Egyéb meghívottak:   Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens
      
   
 
Jegyzőkönyvvezető:    Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai soros nyílt 
ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 4 fő képviselő jelen van. 
Kun János alpolgármester igazoltan van távol az ülésről. A meghívóban 4 napirendi pont 
szerepel. Van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki 
egyetért így a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi pontokat 
fogadta el: 
 

 Napirend 
 

Előterjesztő 
 

1. 
 

I. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. 
(…) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól 
szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
II. Az ideiglenes begyűjtési ellátás indokolt többletköltségei iránti 
igénybejelentés véleményezése 
 

Juhász Gyula 
polgármester 

2. A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév 
Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat beszámolója a 2017. évi 
tevékenységéről   

Juhász Gyula 
polgármester 

3.  Egyebek  

4.  Interpelláció  
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1. napirendi pont:  
I. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) 
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
II. Az ideiglenes begyűjtési ellátás indokolt többletköltségei iránti igénybejelentés 
véleményezése 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Több alkalommal foglakoztunk az anyaggal. Aki eddig a 
folyékony hulladékot szállította annak a szerződése lejárt. A múlt év végén két alkalommal 
ajánlatkérés megtörtént. A felhívásra nem jelentkezett szolgáltató. A Katasztrófavédelemi 
Hatóság kijelölt egy szolgáltatót a feladat elvégzésére. A Katasztrófavédelemi Hatóság által 
kijelölt szolgáltató a Faragó Környezetvédelmi Kft. Év végén történtek az egyeztetések. A 
szolgáltatással kapcsolatosan panasz nem érkezett. A teljes többletköltség igény nettó 174 060 
Ft, ami becsült mennyiség alapján számított a 2016. és 2015. év átlaga. Ezt az igényt kell 
benyújtani a vállalkozónak. A Hivatal együttműködött korábban a vállalkozóval. A határozat-
tervezetben el kell fogadni a többletköltség igényt. Javasolni kell a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal felé, vizsgálja meg és fogadja el a többletköltséget. A rendelet-
tervezetben ideiglenes hatállyal a Faragó Környezetvédelmi Kft. lenne a közszolgáltató, 2018. 
december 31-ig rendszeresen elvégzi a szolgáltatást. Ha más egyéb törvényi változások nem 
lesznek, akkor az esetben hosszabbításra vagy felülvizsgálatra van lehetőség. Van-e valakinek 
még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a határozat-
tervezetet szavaztatom. Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 
 
2/2018. (I.19.) ÖH. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtési ellátás teljes 
idejére számított indokolt többletköltségei iránti közérdekű szolgáltatói igény 
megtárgyalása és elfogadása   

Határozat 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általi támogatásra javasolja a kijelölt 
közérdekű szolgáltató ideiglenes begyűjtési ellátás teljes idejére számított indokolt 
többletköltségei iránti igényét.  

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a kijelölt közérdekű szolgáltató ideiglenes begyűjtési ellátás teljes 
idejére számított indokolt többletköltségei iránti igényét megküldje a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére és az egyéb szükséges 
intézkedéseket megtegye.  
 
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2018. január 19. 
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Juhász Gyula polgármester: 2018. január 1. napjától, határozott időre, az új közszolgáltatási 
szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2018. december 31. napjáig rendszeresen kell elvégezni. 
A lakosságnak a közszolgáltatótól kell megrendelni a szolgáltatást. A lakosság 2017. évi 
árakat fizetni majd, a különbözetet az államtól fogja a szolgáltató megigényelni.  
 
dr. Balogh László jegyző: A többletköltséget, amennyiben a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal jóváhagyja, a jóváhagyott éves díjat egyösszegűen meg fogja kapni a 
közérdekű szolgáltató. A Képviselő-testületnek, az Önkormányzatnak a kötelezettsége az új 
közszolgáltató megtalálása változatlanul fenn áll. Ezért szerepel így a kijelölő határozat-
tervezetben és a rendelet-tervezetben is, „az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig” Az 
Önkormányzat kötelezettsége megmarad. Ha 4330 Ft összegért találunk olyan szolgáltatót, 
aki ezt a közszolgáltatást vállalja akkor ez a kijelölt közérdekű szolgáltatónak a tevékenysége 
megszűnik és az új közszolgáltató lép a helyébe. Megszűnés esetén 30 napon belül el kell 
számolnia.  
 
Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a rendelet-tervezetet szavaztatom. Amennyiben nincs, aki 
elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet hozta 
meg: 
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Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2018. (...) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 11. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörben eljáró Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya véleményének 
kikérésével – a következőket rendeli el: 

1. §  

(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 
4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 
„A közszolgáltató, mint a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 
kijelölt közérdekű szolgáltató, Felsőlajos Község közigazgatási határain belül köteles a 
feladat ellátását 2018. január 1. napjától, határozott időre, az új közszolgáltatási szerződés 
megkötéséig, de legfeljebb 2018. december 31. napjáig rendszeresen elvégezni.” 

 

 
2. §  

 
(1) Ez a rendelet 2018. január 22. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 Juhász Gyula dr. Balogh László  

  polgármester            jegyző 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2018……………. 
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  dr. Balogh László 
            jegyző 

2. napirendi pont:  
A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő 
Szolgálat beszámolója a 2017. évi tevékenységéről   
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: A beszámolót január 31-ig el kell fogadni. Az önkormányzat a 
szerződés értelmében a szolgáltatónak hozzájárulást nem fizet. A beszámolóban Felsőlajos 
nem szerepel, valószínű Lajosmizsével összeolvad. Külön-külön nem szerepel a 
beszámolóban a két település.  
 
dr. Balogh László jegyző: Az EGYSZI keretein belül működik.  
 
Juhász Gyula polgármester: Nálunk nincs ügyfélfogadási ideje. Akinek problémája van, 
annak Lajosmizsére kell utaznia.  
 
dr. Balogh László jegyző: Lajosmizse 500.000 Ft-ot fizet évente és az EGYSZI biztosít 
részükre egy helyiséget. A szerződés módosításra került Lajosmizsén. 
 
Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan?  
 
dr. Balogh László jegyző: A határozat-tervezetet pontosítani kell az alábbi szövegrésszel: 
„Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Római Katolikus Főplébánia 
fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat - előterjesztés 1. melléklete 
szerinti - 2017. évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja” 
 
Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel jelezze! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - az alábbi határozatot hozta meg: 
 
3/2018. (I.19.) ÖH. 
A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő 
Szolgálat beszámolója a 2017. évi tevékenységéről 
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Római Katolikus Főplébánia 
fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat - előterjesztés 1. 
melléklete szerinti - 2017. évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. január 19. 
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3. napirendi pont: 
Egyebek 
 
Juhász Gyula polgármester: Van- e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz?  
Jegyző Úrnak átadom a szót. 
 
dr. Balogh László jegyző: A köztársági elnök kiírta az országgyűlési választást április 8-ra. 
Már jönnek a kérelmek. Mozgó urnát lehet kérni és átjelentkezéssel belföldön máshol is lehet 
szavazni. A hirdetményeket már közzé tettük.  
 
4. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Juhász Gyula polgármester: Van- e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz?  
Majoros Istvánnak átadom a szót. 
 
Majoros István képviselő: Kasnyikné Tündétől kérdezem, hogy a kukások értesítve lettek-e 
a kukák nem megfelelő kiürítése miatt? A régiekkel ilyen probléma nem volt.  
 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens: Ma napon a DTKH termelési 
vezetője Lajosmizse Polgármester Úr vendége volt. Több települést vettek át, összesen 99 
település tartozik hozzájuk. Új lerakókat, gyűjtőpontokat vesznek át. Próbálják a lakossági 
igényeinek minél szélesebb körben kielégíteni.  
 
Majoros István képviselő: Dobálják a kukát, eltörik a kereke.  
  
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens: Pontos információm nincs arról, 
hogy Felsőlajoson lesz-e új tájékoztató anyag. Lajosmizsét érinti, melyben a kéthetente 
történő szelektív hulladékgyűjtés megmarad, viszont nem külön időpontban, hanem a rendes 
begyűjtési napon kerül begyűjtésre a szelektívhulladék.  
 
Juhász Gyula polgármester: Felsőlajoson reggel a kommunális hulladékot és délután a 
szelektívhulladékot szállítják el.  
 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens: Lajosmizsén ünnepnapra esett a 
hulladékszállítás, ez esetben előtte vagy utána szombaton került elszállításra a hulladék. 
Ezentúl nem tartanak ünnepnapot, mert zavaró lehet a lakosság részére. Havonta egyszer előre 
meghatározott időpontban lesz a zöld hulladékgyűjtés. Két zsákot lehet alkalmanként 
elszállítani, zsákot lehet vásárolni. Az önkormányzatnak kell a zsákot értékesíteni, de nem 
kell fizetni akkor, hanem az NHKV számlázza le az összeget. Tömböt kell vezetni.  
 
Juhász Gyula polgármester: Van-e még interpelláció? Amennyiben nincs a mai nyílt 
testületi ülést 11.50 órakor bezárom! 
 

kmf. 
 

 
 

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


