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Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2019. október 31-én megtartott 

rendkívüli  n y í l t  képviselő-testületi üléséről 
 
 
 
 
Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: 
 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (…..) önkormányzati 
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 

56/2019. (X.31) ÖH. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
Felsőlajosi tagintézménye felvételi körzethatárának 
meghatározására vonatkozó vélemény 

 
57/2019. (X.31) ÖH  Halupka Gergő első lakáshoz jutók támogatás iránti kérelme 

(zárt ülés határozata) 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 31- 
én, csütörtökön 08.35 órakor, Felsőlajoson, a Faluházban reggel 8.15 órakor megtartott 
rendkívüli  n y í l t   képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak:    Juhász Gyula   polgármester 
   Kun János István  képviselő 
   Makainé Antal Anikó képviselő 
   Majoros István   képviselő 
   Czigány Lajos Vendel képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Balogh László jegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Juhász Gyula polgármester 
Tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert az 5 fő képviselőből mind az 5 fő jelen van. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Javaslom, hogy ennek megfelelően tárgyaljuk. Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, 
elfogadásra javaslom. Aki elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
 
 

 Napirend 
 

Előterjesztő 
 

1. 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének…/2017. 
(….) önkormányzati rendelete a  Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 

Juhász Gyula 
polgármester 

2. Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsőlajosi 
tagintézménye felvételi körzethatárának meghatározására vonatkozó 
vélemény  
 

Juhász Gyula 
polgármester 

 Zárt ülés  

1. Első lakáshoz jutók támogatás iránti kérelem Juhász Gyula 
polgármester 
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1./ Napirendi pont 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2017. (….) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV. 12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Juhász Gyula polgármester 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta e napirendi pontot. Kérném, hogy tájékoztasson bennünket 
álláspontjáról. 
Makainé Antal Anikó ÜB elnök 
Az Ügyrendi Bizottság e napirendi pontot tárgyalta, és elfogadásra javasolja. 
Juhász Gyula polgármester 
Köszönjük szépen az Ügyrendi Bizottságnak a munkáját. Az Ügyrendi Bizottság ülésén részt 
vettem én is és alpolgármester úr is. Jegyző úr elmondta tájékoztatását, hogy a Szervezeti és 
Működési Szabályzatunk milyen pontokban változik, mik indokolták annak szükségességét, 
hogy abban változtatásokat kell eszközölni. Felül kell vizsgálni és néhány módosítással 
kiegészíteni. A rendelet-tervezetben egyértelműen le van írva, hogy milyen változtatások 
lennének benne. 
Megkérném jegyző urat, hogy ismertesse az SzMSz módosítását.  
dr. Balogh László jegyző 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Magyarország Helyi Önkormányzatáról szóló CLXXXIX. tvr. 43. § (3) bekezdésében 
szabályozza azokat a tárgyköröket, amelyeket az alakuló ülésen, vagy az azt követő ülésen a 
Képviselő-testületnek meg kell tennie. Az alakuló ülésen túl vagyunk, most van az alakuló 
ülést követő ülés. Az alakuló ülésen nem került felülvizsgálatra az SzMSZ. Ezt most tettük 
meg. Ennek megfelelően alapvetően a jogszabályokhoz igazítása történt az SzMSz-nek. 
A bevezetés része az SzMSZ-nek fél év óta, a JAT változása óta módosítható, illetve az Ien. 
rendelet módosítása óta módosítható, így az SzMSz-nek a bevezető részében átvezetésre 
került az alaptörvény, mint eredeti jogalkotói hatáskörnek a megjelölése. A feladatkört is az 
alaptörvény adja. Ez átvezetésre került a bevezető részben.  
Bekerült az Önkormányzat összes jelképe. Eddig csak a pecsétje volt benne, most a címer és a 
zászló is bekerült az SzMSZ-be. Ezek olyan jelképei az Önkormányzatnak, amelynek az 
SzMSz-ben szabályozva kell lennie.  
Az Mötv-vel való összhang érdekében szabályozásra került a polgármesteri, alpolgármesteri 
tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a Képviselő-testület 
ülését az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze, és ő is vezeti.  
Az Mötv-vel való összhang érdekében az együttes ülés összehívásának, helyszínének 
meghatározása bekerült az SzMSz-be. Bekerült egy olyan általános szabály, hogy együttes 
ülések tartását a polgármesterek bármelyike kezdeményezheti. 
Volt egy hivatkozásbeli anomália az SzMSz-ben, ez került a 4. §- ban szabályozásra, mivel itt 
egy olyan kihivatkozás volt, ami egyébként már hatályon kívül volt, és így bekerült a Közös 
Önkormányzati Hivatalnak is a neve az SzMSz-be.  
A közmeghallgatás kapcsán az eddigi szabályozásokban „közérdekű kérdés” szövegrész volt, 
helyette a közmeghallgatás Mötv-ben szabályozott tárgyköre tekintetében „a helyi közügyeket 
érintő” szöveg került meghatározásra. A korábbi szabályozás nem volt szinkronban az Mötv-
vel, mert a közérdekű kérdés, illetve a helyi közügyeket érintő kérdés érezhetően más 
tartalommal bír, így „a helyi közügyeket érintő kérdés” a helyes szabályozás, ezért erre 
módosítottuk az SzMSz-t. Egyéb módosítandó részt nem találtunk.  
Az SzMSz módosításhoz csatoltuk az új jogszabályi környezetnek megfelelően az általános és 
részletes indoklást is. Ez tulajdonképpen megegyezik az előbbiekben elmondottakkal. 
Köszönöm szépen. 
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Juhász Gyula polgármester 
Köszönjük szépen jegyző úrnak a tájékoztatást. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, 
vélemény?  
A rendelet-tervezet szerint végigmentünk minden ponton, hogy hol, és miért kellett 
módosítani a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat. Jegyző úr elmondta, Ügyrendi 
Bizottságon is elhangzott, én nem kívánok egyebet hozzátenni, ezt el kell, hogy fogadjuk, 
hogy tudjuk a többi napirendi pontot tárgyalni. Van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, felteszem a kérdést, hogy aki egyetért a jegyző úr által elmondott 
rendelet-módosítással, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi rendelet- módosítást fogadta el: 
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Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2019. (...) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Felsőlajos Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. 
(IV. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. a) pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 
bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
,,Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Felsőlajos Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. 
(IV. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. a) pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:” 
 

2. § 
 
(1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő 
szimbólumok: a címer, a zászló és a pecsét. A jelképek közül a címer és a zászló alakjának, 
színeinek, méretének leírására, használatára vonatkozó részletes leírásokat külön 
önkormányzati rendelet tartalmazza. Az Önkormányzat hivatalos kör alakú pecsétjén középen 
a Magyar Köztársaság címere található, a köríven pedig a következő felirat található: 
„Felsőlajos Község Önkormányzata”. 
 

3. § 
 

(1) A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
,,(3) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós 
akadályoztatásuk esetén a Képviselő-testület ülését az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze 
és vezeti.”  
 
(2) A Rendelet 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(8) A Képviselő-testület évente egyszer a jegyző beszámolási kötelezettségének tárgyalására 
együttes ülést tart Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületével. Az ülés 



 
 

6 
 

összehívását a polgármesterek együttesen teszik meg. Az ülés helyszínét a polgármesterek 
szóban egyeztetik. Az együttes ülésről közös jegyzőkönyv készül. A Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatalt érintő tárgykörben együttes ülés tartását a polgármesterek bármelyike 
kezdeményezheti.” 
 

4. § 
 
(1) A Rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületével kötött 
megállapodás alapján közös önkormányzati hivatalt hoz létre Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal hivatalos néven.” 

 
5. § 

 
(1) A Rendelet 9. § (4) bekezdésében a „közérdekű” szövegrész helyébe a „helyi közügyeket 

érintő” szöveg lép. 
 

6. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő 
napon hatályát veszti. 
 
 
Juhász Gyula         Dr. Balogh László  
polgármester          jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2019. ………….. 
 

 
                                                                  Dr. Balogh László  

                                                                   jegyző 
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2./ Napirendi pont 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsőlajosi tagintézménye 
felvételi körzethatárának meghatározására vonatkozó vélemény  
Juhász Gyula polgármester 
Az anyagot megkaptuk. Minden évben szoktuk tárgyalni. Véleményezési jogunk van, mint 
önkormányzat, s a felvételi körzethatároknak a meghatározása  
dr. Balogh László jegyző 
A beiskolázási körzetnek a felsőlajosi körzethatárát javasoljuk. Tudjuk, hogy az 
intézményeink létszámban kellőképpen betöltöttek, s helyhiány is szokott lenni. Nagyon 
népszerű mind az óvoda, mind az iskola. Elsődleges cél, hogy a Felsőlajoson élő gyermekek 
kerüljenek felvételre, ha maradna szabad hely, akkor lehessen más településről felvenni. 
Ilyenkor meg kell határoznunk a halmozott és hátrányosan halmozott gyermekek számát is. 
Kollégáim megnézték, s ez 4 fő. 
Juhász Gyula polgármester 
Ahogy jegyző úr elmondta, a határozatnak három pontja van. Egyrészt, hogy Felsőlajos 
közigazgatási területe legyen az elsődleges a felvételnél, másik pont, hogy a hátrányos 
helyzetű általános iskolai gyermekek létszáma 4 fő, harmadik pontja pedig, hogy a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalát tájékoztatni kell a mi 
döntésünkről. Fontos a körzethatárok véleményezése, mert amíg a teljes létszám nem tud 
betöltődni a felsőlajosi gyermekekből, s mivel az intézmények jók, és a környező 
településekről is szívesen szeretnék idehozni a gyermekeket, az külön jó és elismerésre méltó 
az intézmények és az ott dolgozó pedagógusok részére. Ez azt tükrözi, hogy jól működő 
intézmény.  
Van-e az anyaggal kapcsolatban kérdés, észrevétel? Nincs.  
Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
56/2019. (X.31) ÖH. 
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
Felsőlajosi tagintézménye felvételi körzethatárának 
meghatározására vonatkozó vélemény 

 
Határozat 

 
1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Járási Hivatala részére javasolja, hogy a Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola Felsőlajosi Tagintézménye (6055 Felsőlajos, Iskola utca 
14-16.) beiskolázási körzete Felsőlajos közigazgatási területe legyen. 

2. A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos, 
illetve halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma 4 
fő. 

 
 

3. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy fentiekről a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalát 
tájékoztassa.  
 

  Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. október 31. 
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Juhász Gyula polgármester 
Tekintettel arra, hogy nyílt ülésünk napirendi pontjainak végéhez érkeztünk, ülésünket 08.48 
órakor berekesztem, munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 

K.m.f 
 
 
 
 
   Juhász Gyula    dr. Balogh László 
   polgármester           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


