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Képviselő-testületi soros ülés jegyzőkönyve 
2018. augusztus 14. 

 
 
 
 
  
 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 

29/2018. (VIII.14.) ÖH.  Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó támogatásra 

30/2018. (VIII.14.) ÖH.  Felsőlajos Nyírfa utca, Nap utca és Körtefa utca ivóvíz 
gerincvezeték építésének megrendelése  

31/2018. (VIII.14.) ÖH.   Felsőlajos Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának elfogadása 

32/2018. (VIII.14.) ÖH.  Törvényességi felhívás jegyzőkönyvek felterjesztésének 
elmulasztása miatt 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 14-én 
13.20 órakor, Felsőlajos Faluházán megtartott soros nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Czigány Lajos, Makainé 
Antal Anikó, Majoros István képviselők.  
A Képviselő-testület létszáma összesen 5 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 
           
Egyéb meghívottak:   Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 

Szívós Antalné hatósági és igazgatási ügyintéző 
Szilágyi Ödön irodavezető 

      
   
Jegyzőkönyvvezető:    Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai soros nyílt ülésünkön 
megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 5 fő képviselő jelen van.  A meghívóban 
5 napirendi pont szerepel. Egy napirendi pont felvételét javaslom, mely a törvényességi felhívás 
jegyzőkönyvek felterjesztésének elmulasztásáról szól.  Van-e esetleg valakinek más napirendre 
javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért így a napirendi pontokkal, kézfeltartással 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt - az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 

 Napirend 
 

Előterjesztő 
 

1. 
 

Támogatási igény benyújtása szociális célú tűzifa vásárláshoz 
kapcsolódó támogatásra 
 

Juhász Gyula 
polgármester 

2. Felsőlajos Nyírfa utca, Nap utca és Körtefa utca ivóvíz gerincvezeték 
építésének megrendelése 

Juhász Gyula 
polgármester 

3. „Felsőlajos Község Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023.” 
elfogadása 

Juhász Gyula 
polgármester 

4. Törvényességi felhívás jegyzőkönyvek felterjesztésének elmulasztása 
miatt 

Juhász Gyula 
polgármester 

5.  Egyebek  

6.  Interpelláció 
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1. napirendi pont: 
Támogatási igény benyújtása szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásra 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Polgármester Úr ismertette a támogatási igény benyújtása 
szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló előterjesztést. Van-e ezzel 
kapcsolatban észrevétel, javaslat? Kun Jánosnak átadom a szót! 

Kun János alpolgármester: A támogatás mértékét nem tudjuk befolyásolni. Ennek csak 
örülhetünk, hogy erre támogatás van, mert lehetne kötelező is.  

Majoros István képviselő: A szétosztásnál oda kell figyelni, hogy ki kapja meg a támogatást. 

Juhász Gyula polgármester: A szétosztást rendelet szabályozza. 

dr. Balogh László jegyző: A rendeletet nem kell módosítani, megfelel a kiírásnak.  

Szívós Antalné hatósági és igazgatási ügyintéző: A rendeletben a jövedelemhatárt célszerű 
volna emelni. 

Juhász Gyula polgármester: A határozat meghozatalának határideje van. Karácsony körül a 
családok részére kiosztásra kerül a fa.  

dr. Balogh László jegyző: A rendeletben módosítani kell a rászorulósági határt. Szeptemberi 
ülésen megtárgyalásra kerülhet a rendelet módosítása. A Kormány határozatban döntött arról, 
akik a téli rezsicsökkentésben nem részesültek a jegyző közreműködésével október 15-ig lehet 
benyújtani az igényt. Igényfelmérés folyamatban van. Az igények alapján a Kormány ezt 
követően fog dönteni a támogatásról. Igényfelmérő lapot benyújthatja majd a lakosság a 
Kirendeltségen. 

Juhász Gyula polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben 
nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot hozta meg: 

29/2018. (VIII.14.) ÖH. 
Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó támogatásra 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja 
igényét Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
3. mellékletének I.9. pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján a 
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra.  
 

2.) Az 1.) bekezdésben igényelt támogatás 72 m3 a kemény lombos fafajtából, melynek 
Felsőlajos Község Önkormányzatát terhelő önrésze 252.000.- Ft + Áfa, azaz 
mindösszesen bruttó 320.040.- Ft – amely önerő összegből a kötelezően vállalt önerő 
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összege 72.000.- Ft + Áfa, azaz bruttó 91.440.- Ft, és az önként vállalt önerő összege 
180.000.- Ft + Áfa, azaz bruttó 228.600.- Ft -, melyet Felsőlajos Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. 
(II.06.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. 
évi kiadásai táblázata 1.5.4.1. Általános tartalék elnevezésű sora terhére biztosít. 

 
3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális 

célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. A tűzifa szállításából – ideértve 
a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek Felsőlajos Község 
Önkormányzatát terhelik. 

 
4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázattal kapcsolatos valamennyi teendő és nyilatkozat megtételére 
és a szükséges szerződések megkötésére.  

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 14. 

 
2. napirendi pont: 
Felsőlajos Nyírfa utca, Nap utca és Körtefa utca ivóvíz gerincvezeték építésének 
megrendelése 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Polgármester Úr ismertette a Felsőlajos Nyírfa utca, Nap utca 
és Körtefa utca ivóvíz gerincvezeték építésének megrendeléséről szóló előterjesztést és a 
határozat-tervezetet. Az ajánlatok közül a Bácsvíz Zrt. ajánlata a kedvezőbb. Van-e ezzel 
kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 

30/2018. (VIII.14.) ÖH. 
Felsőlajos Nyírfa utca, Nap utca és Körtefa utca  
ivóvíz gerincvezeték építésének megrendelése  

 
Határozat 

 
1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nyírfa, Nap 

és Körtefa utcák vízvezeték építésére beérkezett árajánlatok közül a Bácsvíz Zrt. bruttó 
6.775.844.-Ft összegű ajánlatát fogadja el. 

2) A beruházás fedezetét az Önkormányzat 2018. évi költségvetése tartalmazza. 
3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Juhász Gyula 

polgármestert a Nyírfa, Nap és Körtefa utcák vízvezeték építési munkáinak 
megrendelésére, a beruházáshoz kapcsolódó valamennyi nyilatkozat megtételére, a 
szükséges vállalkozási szerződés megkötésére.  
 

 
            Határidő: 2018. augusztus 14. 
 Felelős: Képviselő-testület 
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3. napirendi pont: 
„Felsőlajos Község Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023.” elfogadása  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Polgármester Úr ismertette a „Felsőlajos Község Helyi 
Esélyegyenlőségi Program 2018-2023.” elfogadásáról szóló előterjesztést. Az előterjesztés 
melléklet nagy terjedelme miatt elektronikus úton lett megküldve a testület számára. Délelőtt 
folyamán megtartásra került a HEP fórum, amin az intézmények képviselői is megjelentek. A 
Programban javasolt változtatások átvezetésre kerültek és elfogadásra javasolják.  

dr. Balogh László jegyző: A Helyi Esélyegyenlőségi Programban úgy, mint 5 évvel ezelőtt is 
6 hátrányos helyzetű célcsoport lett megjelölve. Jegyző Úr ismereti a Programot. A Fórumon 
megjelentek az egyes szakterületek képviselői és kiegészítették a helyzetelemzés részt, amelyek 
beépítésre kerültek a HEP-be.  

Szívós Antalné hatósági és igazgatási ügyintéző: A módosítások átvezetésre kerültek a HEP-
be. A fórum tagok megelőzően vagy a fórumon tehették meg az észrevételeiket. Meleg Sándor 
EGYSZI intézményvezető-helyettesétől érkeztek észrevételek, amelyeket átbeszéltünk és 
beépítésre kerültek a módosítások. A pécsi tudományegyetem által elfogadott forma szerint kell 
felépíteni a programot. Kötelező elem az indikátor tábla, FEIR rendszer. Türr István Kutató és 
Képző központ tanították és mentorállták a HEP megírását és elkészítését. Jogutódja a szociális 
és gyermekvédelmi Felügyelet és a honlapon megtekinthető mindenki Helyi Esélyegyenlőség 
Programja. Egy elszámolási hiba volt az 5.1.1. pontnál, ami javítva lett. Kibővül a Variomed 
szolgáltatás. Polgármester az elnöke a fórumnak, de minden szakember a maga szakterületén 
bármilyen észrevétel esetén azonnal jelezhet az elnöknek és a koordinátornak jelzi a problémát.  

Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen mindenkinek a munkáját. Van-e ezzel 
kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, 
kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 

31/2018. (VIII.14.) ÖH. 
Felsőlajos Önkormányzata 
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
elfogadása 

      Határozat-tervezet 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint 
elfogadja a „Felsőlajos Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023” dokumentumot, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. augusztus 14. 
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4. napirendi pont: 
Törvényességi felhívás jegyzőkönyvek felterjesztésének elmulasztása miatt  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Jegyző Úrnak átadom a szót. 

dr. Balogh László jegyző: Jegyző Úr ismerteti Törvényességi felhívás jegyzőkönyvek 
felterjesztésének elmulasztásáról szóló előterjesztést. 
 

Juhász Gyula polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben 
nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot hozta meg: 

32/2018. (VIII.14.) ÖH. 
Törvényességi felhívás jegyzőkönyvek felterjesztésének elmulasztása miatt 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal BK/TH/4318-1/2018. számú, jegyzőkönyvek felterjesztésének 
elmulasztása miatti törvényességi felhívását tudomásul veszi és elfogadja.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 14. 

 

5. napirendi pont: 
Egyebek 
 
Juhász Gyula polgármester: Van- e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz?  
Polgármester Úr ismerteti a Lajosmizsei Napok programjait és az ezzel járó feladatokat. Van- 
e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz?  Nincs. 

6. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Juhász Gyula polgármester: Van- e valakinek interpellációja?  Majoros Istvánnak átadom a 
szót. 
 
Majoros István képviselő: A kerékpárúton belógnak a fák a bokrok. 
 
Juhász Gyula polgármester: Mi is megcsinálhatjuk a feladatot, de a közút kezeli a kerékpár 
utat. Meg kell tudni, mikor tervezik a kerékpár utak karbantartását.  
 

Majoros István képviselő: A főúton a Kuning Kft. fele egy táblát kellene kihelyezni. 
Balesetveszélyes ott közlekedni.  
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dr. Balogh László jegyző: Fel kell festeni az útburkolatra.  

Juhász Gyula polgármester: A tükör már megvan, felfestésre kerül az útszakasz. Két táblát 
kihelyezünk. Majoros István elfogadod a választ? 

Majoros István képviselő: Igen, elfogadom. 

Juhász Gyula polgármester: Van- e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz?  
Amennyiben nincs a mai Képviselő testületi ülést 14.47 órakor bezárom! 
 
 
 

kmf. 
 

 
 

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

 
 

 


