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Képviselő-testületi rendkívüli ülés jegyzőkönyve 
2019. július 29. 

 
 
 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
28/2019. (VII.29.)  Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó támogatásra 

29/2019. (VII.29.)  Pályázat előkészítése és benyújtása a Magyar Falu Program MFP-
FOB/2019 kódszámú, Óvodafejlesztés című alprogramra 

30/2019. (VII.29.)  Pályázat előkészítése és benyújtása a Nemzeti Kulturális Alap 
Közgyűjtemények Kollégiuma 204105/312 altéma kódszámú 
„Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítése” 
felhívására 

31/2019. (VII.29.)  A Faluház épületében a könyvtár helyiség kialakításához kapcsolódó 
döntések 

32/2019. (VII.29.)  Ladánybene – Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás 
támogatása 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 29-én 14.00 
órakor, Felsőlajos Faluházán megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István, 
Makainé Antal Anikó képviselők.  
Igazoltan távol: Czigány Lajos képviselő 1 fő.  
A Képviselő-testület létszáma összesen 4 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
            
    
Egyéb meghívottak:    Ecser Szilvia pénzügyi referens 

Dodonka Csaba pályázati referens 
Horváth Sándor pályázati referens 

 
Jegyzőkönyvvezető:     Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli nyílt 
ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 4 fő képviselő jelen van. 
Czigány Lajos képviselő igazoltan van távol az ülésről. A meghívóban négy napirendi pont 
szerepel. Van-e esetleg valakinek más napirendre javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki 
egyetért 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. 
 

Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatásra 

Juhász Gyula 
polgármester 

2. Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében megjelent 
„Óvodafejlesztés” című alprogramhoz 

Juhász Gyula 
polgármester 

3. Pályázat előkészítése és benyújtása nyilvános könyvtári ellátás 
biztosításához kapcsolódó eszközbeszerzésre vonatkozóan 

Juhász Gyula 
polgármester 

4. Döntés a Ladánybene-Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati  
Társulás részére működési célú pénzeszközátadásról  
 
 

Juhász Gyula 
polgármester 

1. napirendi pont: 
Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatásra  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Minden évben tárgyaljuk ebben az időszakban a pályázati 
lehetőséget. A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.-től megérkezett az ajánlat a 
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kemény lombos tűzifára, mely 18.000.- forint + ÁFA, azaz bruttó 22.860.- forint. Az 
előterjesztés tartalmazza, hogy a pályázatban kik részesülhetnek és a számítási alapot is. Ennek 
a számításnak az eredménye 44 fő. Legfeljebb 2 erdei m3, összesen 88 m3 tűzifát lehet igényelni. 
A maximális mennyiség igénylésre kerül, de a támogatás részesülése során nem biztos, hogy a 
teljes mennyiséget kapjuk meg. Az előző évben megközelítette a megigényelt mennyiséget. A 
bruttó értéke 2.011.680.- forint. Az önkormányzatnak 111.760.- forint önerőt kell biztosítani. 
Javaslom a pályázat benyújtását. Általában 1 m3 kerül kiosztásra. A határozat-tervezet 
tartalmazza az önrész vállalását, az önkormányzat vállalja a rászorulóknak a tűzifa kiszállítását 
és valamennyi teendővel kapcsolatban felhatalmazást kapok. A rászoruló lakosság részesül a 
támogatásban, ami nagy segítséget jelent nekik. Volt már olyan is, aki részesült a támogatásban 
és újabb igényt nyújtott be. Más jellegű tűzifa is rendelkezésre áll, amik a dűlő utak 
karbantartása során keletkeznek. Ebben az időszakban kevesebb kerül kitermelésre, mert egyre 
kevesebb a közmunkás. A begyűjtött fa szociális tűzifaként került szétosztásra. Mennyi idő alatt 
bírálják el a pályázatot? 

Dodonka Csaba pályázati referens: A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre 
álló előirányzat erejéig, a pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül 
dönt, de legkésőbb 2019. augusztus 30-ig.  

Juhász Gyula polgármester: A fa fűrészelésére a vállalkozó megvan, melynek szintén 
keletkeznek költségei. Benyújtjuk a pályázatot, vállaljuk az általános tartalék terhére az önrészt, 
a szállítás költségei az önkormányzatot terhelik és ezzel kapcsolatos ügyekben felhatalmazást 
kapok. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? 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: 
 

28/2019. (VII.29.) ÖH. 
Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó támogatásra 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja 
igényét Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
3. melléklet I.9. pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján a szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra.  
 

2.) Az 1.) bekezdésben igényelt támogatás 88 erdei m3 a kemény lombos fafajtából, 
melynek Felsőlajos Község Önkormányzatát terhelő önrésze 88.000.- Ft + Áfa, azaz 
mindösszesen bruttó 111.760.- Ft, amelyet Felsőlajos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. 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 
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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: 2019. július 29. 
 

2. napirendi pont: 
Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében megjelent „Óvodafejlesztés” 
című alprogramhoz  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: A Magyar Falu Program keretében megjelent az 
Óvodafejlesztés” című alprogram. Az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településeknek 
lehetőségük van óvoda felújítására, eszközbeszerzésekre. Az óvoda felújításra került. A 
konyhát ebből a pályázatból nem lehet felújítani. Az óvoda öltözők és a vizes blokkok rossz 
állapotban vannak, erre lehetne pályázni. A folyosó saját forrásból felújításra került. A bölcsőde 
pályázatnál lehetőség lenne a konyha felújítására. Közös konyha lenne az óvodával és a 
bölcsődével. A pályázat benyújtási határideje 2019. augusztus 21. A támogatás 100%-os 
intenzitású. Ajánlatokat kell kérni. Lehetőség van berendezésekre és az öltözők és mosdó 
részeknek a felújítására. Babaházra is lehet pályázni. Az ajánlatok beérkezésekor kiderül, hogy 
gondolkodhatunk-e másban is, további elképzelések is vannak. Az óvoda és bölcsőde közötti 
kerítés rész felújításra szorul. A határozat-tervezet szerint benyújtásra kerül a pályázat, 
általános tartalék terhére elkülönítésre kerül 3 millió forint, ajánlatokat kell kérni a tervezésre. 
A határozat-tervezetben két 1) pont szerepel, pontosítani kell a sorszámokat.  
 
Horváth Sándor pályázati referens: A pályázatoknak 1,5 hónap alatt kiderül az eredménye. 
Idén kiderül, hogy meg lehet-e valósítani. Ha megvan a pályázat eredménye és támogatásban 
részesül, akkor végig kell gondolni a megvalósítás ütemezését.  
 
Juhász Gyula polgármester: Mikorra kell megvalósulnia?  
 
Horváth Sándor pályázati referens: Akár jövőre is megvalósulhat. Pontos határidőt nem 
tudom. A támogatói okirat kiállításától kezdődően 18 hónap áll rendelkezésre a megvalósításra. 
 
Juhász Gyula polgármester: Nyári időszakra is lehet ütemezni. Augusztus hónapban az óvoda 
karbantartások miatt bezár. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, 
aki elfogadja a pontosított határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi 
határozatot hozta meg: 
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29/2019. (VII.29.) ÖH. 
Pályázat előkészítése és benyújtása a 
Magyar Falu Program MFP-FOB/2019 
kódszámú, Óvodafejlesztés című alprogramra 
 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar 
Falu Program MFP-FOB/2019 kódszámú, Óvodafejlesztés című alprogramjára a 6055 
Felsőlajos, Óvoda utca 2. (266 hrsz) szám alatti óvoda épület gyermekmosdóinak, 
gyermeköltözőinek felújítására és a hozzá szükséges eszközeinek beszerzésére 
maximum 13 millió forintos támogatási összegre. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat előkészítéséhez 
szükséges maximum bruttó 3.000.000.- forintot Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati 
rendeletének 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai táblázat 
1.5.4.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1) pontban megjelölt pályázat előkészítéséhez (pályázati 
dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti térdokumentáció elkészítése, tervezés) 
kérjen be 3 árajánlatot és a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szerződéseket. 

4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, 
sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére és a 
pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok 
előkészítésére és aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. július 29. 
 

3. napirendi pont: 
Pályázat előkészítése és benyújtása nyilvános könyvtári ellátás biztosításához kapcsolódó 
eszközbeszerzésre vonatkozóan  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Több alkalommal foglalkoztunk már a könyvtár áthelyezésével 
kapcsolatban. A Takarékbank elköltözött a Faluház épületéből. Lehetőség lenne a Takarékbank 
helyére átköltöztetni a postát. A posta helyén lehetőség van bővítésre. Pályázati lehetőségből 
az épület akadálymentesítése megtörtént. Minden feltétele adott, hogy a könyvtár a Faluház 
épületébe kerüljön. Lehetőség van a Nemzeti Kulturális Alaphoz pályázni eszközök 
fejlesztésére, korszerűsítésére. A pályázat benyújtásra kerülne, melyre 3.500.000.- forint az 
elnyerhető támogatás, 10% önerőt kell biztosítani. 10.000 Ft nevezési díjat kell befizetni az 
NKA részére. A pályázat tartalmazza az összes berendezést és a bútorzatot. A pályázati 
feltételek megfelelése miatt az előtérben is elkészül 1 darab asztal, amit egyéb 
foglalkozásokhoz lehet használni. A Katona József Könyvtár segít a projekt előkészítésében. A 
bútorokat megrendelik, nekünk a színt és a belső berendezést kell kiválasztani. Az épületrész 
kialakítását 2019-ben meg kell valósítani. A megpályázott berendezést 2020 október 31-ig kell 
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megvalósítani. A Magyar Falu Programban lehetőség lesz közösségi terek kialakítására. A 
postával az egyeztetéseket le kell folytatni. Arra kérem a Képviselőket, hogy a posta 
átköltöztetését vállaljuk magunkra. Rendbe kell tenni, kifesteni, szükséges a villamos eszközök 
elhelyezése. A posta jól működik, jó forgalma van.  Az átköltözés után a könyvtár kialakítását 
el lehet kezdeni. A kecskeméti 1. posta vezetőjével már egyeztettem. A határozat-tervezettel 
felhatalmazást kapok. A két helység négyzetmétere megegyezik, rendelkezik elülső és hátsó 
bejárattal, akadálymentesített a terasz. Kérem a Képviselő társaimat, hogy vállaljuk magunkra 
a költségeket. Ha ez ismeretes lesz ismét megtárgyaljuk Képviselő-testületi ülésen. A posta 
épülete sok évvel ezelőtt volt kifestve. Egy új kifestett helységet kapnának. Az épület új 
nyílászárókkal, fűtéssel lett felszerelve. Megfelelő körülmények között tudnak majd működni. 
A pályázat szempontjából az épületrész rendelkezésre áll. A postával egyeztetni kell a 
költözéssel kapcsolatban. A postának hátránya nem keletkezik a költözés miatt.  

Muhariné Mayer Piroska aljegyző: A határozat-tervezet felhatalmazza a polgármestert, hogy 
mindent lebonyolíthat ezzel kapcsolatban, ha a Képviselő-testület egyetért ezzel.  

Juhász Gyula polgármester: Le kell velük egyeztetni. Az eszközöket át kell hozni az új 
részbe. A könyvtárat sok éve szeretnénk áthozni. Közművelődés szervezőt hivatalosan 
foglalkoztatni kell. Az iskolásoknak egy program lehet az, hogy átjönnek a könyvtárba. A 
fiatalokat nehezen lehet megszólítani. Az időseknek sem tudunk felajánlani csoportos 
foglalkozásokat. Lajosmizsével közösen van egy pályázatunk, amivel egy klubbot kell majd 
létrehozni, például idősek klubját. Benyújtjuk a pályázatot, vállaljuk a nevezési díjat, vállaljuk 
a 10%-os önrészt, ami 388.888.- forint. A bútorokat leltárba vesszük. A határozat-tervezet 5) 
kipontozott részére 54 m2-t kell beírni. Igazolni kell, hogy nem több funkciós épület rész lesz. 
Az 54 m2 –es bővülés úgy jön össze, hogy az előteret is rendelkezésre bocsátjuk a 
foglalkozásokra. 

Horváth Sándor pályázati referens: A délelőtt folyamán is egyeztettünk a Megyei Könyvtár 
munkatársaival. Jelenleg 53 m2 –es tanteremben van a könyvtár, de ott körülbelül 25 m2 –en 
van a könyvtári ellátás. Az összes többi része a tanteremnek az oktatáshoz kell. Az új könyvtár 
területe körülbelül 55 m2 és még 24 m2 hozzá kapcsolódna az előtérből. A 24 m2 –en kívül lesz 
még szék és asztal. Ez a terület lenne a településnek egy olyan közösségi színtere, ahol 
különböző kiállításokat, kézműves foglalkozásokat más egyebeket lehet szervezni. Az új 
könyvtár területe 79 m2 lenne és így jön ki az 54 m2 –es bővítés.  

Juhász Gyula polgármester: Nagyobb rendezvény esetén a Faluház nagyterme is alkalmas 
lehet helyszínként. Ajánlatokat bekérünk a feladatok elvégzésére.  

Horváth Sándor pályázati referens: A határozat-tervezet elején csak az új bútorok, 
berendezések kiegészítéséről beszélünk. A pályázat olyan szintig megtudja a berendezést 
valósítani, hogy a függönyt, szőnyeget, játékot, tehát mindent be lehet szerezni. Az 
önkormányzatnak plusz kiadásként valóban csak az új épület rész kialakításának a költségeit 
kell biztosítani.  

Juhász Gyula polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Az I. határozat-
tervezetet szavaztatom. A kipontozott részre 54 m2 bekerül. Amennyiben nincs, aki elfogadja 
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így az I. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 
4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta meg: 
 
30/2019. (VII.29.) ÖH. 
Pályázat előkészítése és benyújtása a 
Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények 
Kollégiuma 204105/312 altéma kódszámú 
„Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztés, 
korszerűsítése” felhívására 
 

Határozat 
1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenleg 

az iskola épületében működő nyilvános könyvtárat az optimálisabb működési 
feltételek biztosítása érdekében áthelyezi a Faluház épületébe és ezzel együtt 
pályázatot nyújt be az önkormányzat által fenntartott könyvtár nyilvános 
szolgáltatási tereiben elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések beszerzésére a 
Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumához maximum bruttó 
3.500.000 forint támogatási összegre. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához 
szükséges bruttó 10.000.- forint nevezési díjat Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) 
önkormányzati rendelete 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi 
kiadásai táblázat 1.3. Dologi Kiadások sora terhére biztosítja. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat 
megvalósításához szükséges 10 %-os önerőt, maximum bruttó 388.888.- forintot 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi 
költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 
Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai táblázat 1.5.4.1. Általános 
tartalék sora terhére biztosítja. 

4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 
„Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítése” elnevezésű 
pályázat keretében beszerzett bútorokat, kiegészítő berendezéseket a község 
könyvtárában helyezi el, azokat leltárba veszi. 

5) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 
„Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítése” elnevezésű 
pályázathoz a szükséges épület-felújítást, könyvtári nyilvános szolgáltató tér 
bővítését 2019-ben elvégzi. A könyvtár nyilvános szolgálati területét 54 m2-rel 
megnöveli. 

6) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat 
benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat 
megkötésére és a pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő 
dokumentumok előkészítésére és aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. július 29. 
 

Juhász Gyula polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? A II. határozat-
tervezetet szavaztatom, mely a postával kapcsolatos egyeztetésről szól. Amennyiben nincs, aki 
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elfogadja a II. határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta 
meg: 
 

31/2019. (VII.29.) ÖH. 
A Faluház épületében a könyvtár helyiség 
kialakításához kapcsolódó döntések 
 

Határozat 
 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Magyar Posta Zrt-vel folytasson tárgyalásokat a Faluház 
épületében a postai szolgáltatás másik helyiségben történő biztosítása érdekében. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Magyar Posta Zrt-vel történő egyeztetéseknek megfelelően az 
új postai helyiség szükséges átalakításához kérjen be árajánlatokat és a legkedvezőbb 
ajánlattevőkkel kösse meg a kivitelezési szerződéseket.  

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a könyvtár kialakításához a szükséges átalakítások tervezésére 
kérjen be árajánlatokat, majd a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szerződést 
és az elkészült dokumentációt terjessze a Képviselő-testület elé. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. július 29. 
 
4. napirendi pont: 
Döntés a Ladánybene-Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás részére 
működési célú pénzeszközátadásról  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Kötöttünk egy megállapodást Ladánybenével a szennyvíz 
elvezetésével kapcsolatban. 100 Ft/lakos/év összegben működési célú támogatás kerülne 
átadásra.  

2017. évi kiegészítés lakosságszám arányosan: 1.500 Ft 
2018. évi lakosságszám arányos támogatás: 95.100 Ft 
2019. évi lakosságszám arányos támogatás: 94.000 Ft 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző: Kötelezettséget vállalt a Képviselő-testület a Társulás 
létrehozásakor, ez le is van írva az előterjesztésben, azaz a minimális 100 Ft/lakos/év, amit most 
át kell adni. Ez a működésre van.  

Juhász Gyula polgármester: A működési költségei minimálisak a Társulásnak. Összegyűlt 
körülbelül 800.000 forint. A tanulmányt megrendeltük, ami ebből a pénzből lett finanszírozva. 
Ezeket a pénzeket át kell adni és egészen 2019. évig rendeznénk. A Társulás fennmaradásáig 
figyelni kell 2020-ban is maradjon és kötelező elemét képezi majd a költségvetésünknek.  
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Muhariné Mayer Piroska aljegyző: Farkasné Őze Angélával egyeztettem és a jövő évi 
költségvetésbe beépül és innentől kezdve a polgármester saját hatáskörben rendelkezhet az 
összeg átutalásáról.  

Juhász Gyula polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat? 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: 
 

32/2019. (VII.29.) ÖH. 
Ladánybene – Felsőlajos Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás  
támogatása 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Társulási megállapodás alapján a Ladánybene – Felsőlajos Szennyvízelvezetési 
Önkormányzati Társulás részére 2017. évi kiegészítésként 1.500 Ft-ot nyújt a 
működési célú átadott pénzeszközként. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Társulási megállapodás alapján a Ladánybene – Felsőlajos Szennyvízelvezetési 
Önkormányzati Társulás részére 2018. évre 95.100 Ft-ot nyújt működési célú 
átadott pénzeszközként. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Társulási megállapodás alapján a Ladánybene – Felsőlajos Szennyvízelvezetési 
Önkormányzati Társulás részére 2019. évre 94.000 Ft-ot nyújt működési célú 
átadott pénzeszközként. 

4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-3) pontban foglalt 
támogatások pénzügyi fedezetét Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzat 2019. évi összevont kiadásai 
című táblázat 1.5.4.1. Általános tartalék sorának terhére biztosítja. 
Határidő: 2019. július 29. 

        Felelős: Képviselő-testület 
 
Juhász Gyula polgármester: Mivel más napirendi pont nincs a mai rendkívüli testületi ülést 
14.39 órakor bezárom. 
 

kmf. 
 

 
 Juhász Gyula sk.                                                               dr. Balogh László  

            polgármester                     jegyző távollétében: 
 
 
 
       Muhariné Mayer Piroska sk. 
                           aljegyző 


