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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 12-én 
12.30 órakor Lajosmizse Városháza Dísztermében megtartott soros nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Czigány Lajos, Majoros István és Makainé Antal 
Anikó képviselők. 
Igazoltan távol: Kun János képviselő. (1 fő) 
A Képviselő-testület létszáma összesen 4 fő. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:   dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
       
             
Egyéb meghívottak:    Dodonka Csaba pályázati referens 
      Kovács Gábor főépítész 
      Rostásné Rapcsák Renáta vezetői referens 
      Basky András Lajosmizse Város polgármestere
   
 
Jegyzőkönyvvezető:     Kisjuhászné Almási Anita 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 7 napirendi pont szerepel. Egy 
napirendi pont felvételét javaslom, ami a VP pályázattal kapcsolatos döntésről szól. Van-e 
esetleg valakinek más napirendre javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a 
módosított napirendi ponttal, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 
4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi pontokat fogadta 
el: 
 

 Napirend 
 

Előterjesztő 
 

1. 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Ügyeleti Rendje Juhász Gyula 
polgármester 

2. Járási Egészségterv jóváhagyása Juhász Gyula 
polgármester 

3. Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó támogatásra 

Juhász Gyula 
polgármester 

4. Településrendezési eszközök módosítása Juhász Gyula 
polgármester 

5. Felsőlajos Község Polgármestere tájékoztatója a veszélyhelyzet ideje 
alatt hozott döntéseiről 

Juhász Gyula 
polgármester 

6. Előkészítő döntés meghozatala VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú 
pályázattal kapcsolatosan 

Juhász Gyula 
polgármester 
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7.  Egyebek  

8.  Interpelláció  

1. napirendi pont: 
Lajosmizse Város Önkormányzata Ügyeleti Rendje  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: A veszélyhelyzet ideje alatt is történt változtatás. Az ügyelet 
átszervezése érinti Lajosmizsét és Felsőlajos is. Nagy változások várhatóak az ügyeleti 
rendszerben az elkövetkező fél évben. A lajosmizsei bizottsági üléseken is hasonló elképzelések 
voltak. Később kerül megtárgyalásra az anyag. Az ügyelet a megszokott módon működik addig. 
Körülbelül fél év múlva átszervezésre kerül az ügyelet és ennek tudatában megtárgyalja 
Lajosmizse Képviselő-testület és Felsőlajos Képviselő-testülete a témakört. Van-e kérdés, 
észrevétel ezzel kapcsolatban? Jegyző Úrnak átadom a szót. 
 
dr. Balogh László jegyző: Elindult egy mintaprogram Hajdú-Bihar megyében. Ehhez születtek 
már jogszabályi változások is. Mentőtiszt, felsőfokú kiterjesztett hatáskörű ápoló is elláthatják 
már az ügyeleti szolgálatot. Eredetileg a házi orvosok az ügyeleti szolgálatnak a címzettjei. 
Azonban a jogszabályi környezet nem zárt, hiányos, kiskapuk vannak benne. Nincs kimondva, 
hogy az ügyeleti ellátásban az orvos milyen mértékben köteles részt venni és innentől kezdve 
helyi szinten ez a problémakör nem kezelhető. Államtitkár asszony olyan megoldásokat 
javasolt, hogy ez egy polgárjogi szerződés és az orvosokkal kell megegyezni, hogy ellássák a 
feladatot. A probléma az, hogy erre nem hajlandóak, nem arányosan kívánják ellátni. 
Negyedévet szoktak a házi orvosok lejegyezni az ügyelet vonatkozásában. Most már 10-20 
napokat nem jegyeznek le a 90 napból. Ezeknek az áthidalása egyre nehezebb Intézményvezető 
Asszony részéről. Államtitkár asszony javasolta, hogy csatlakozzunk Kecskeméthez. 
Kecskemét pillanatnyilag nem szeretné ezt. Kecskemét nem köteles bennünket fogadni. 
Kecskemét mindig azzal érvel, ha csatlakozna Lajosmizse, Felsőlajos régió akkor az ő mostani 
rendszere összeomlana. Komoly fejlesztéseket kelleve elvégezni, át kellene alakítani a 
rendszerét. Kecskemét a járásból 13 település ügyeletét látja el. Lajosmizse, Felsőlajos és 
Fülöpszállás nem a kecskeméti ügyeleti rendszerben működik. Az orvosokkal folyamatos 
egyeztetések zajlanak. Az orvosok elfogadják, hogy az ügyeletben részt kell venniük, de ennek 
a mértékét vitatják. Központilag kellene leszabályozni, helyi önkormányzati szinten nem lehet 
megoldani. Létrejöttek a praxisközösségek a házi orvosok jelentős finanszírozást kapnak, ez 
körülbelül végzettségtől és gyakorlati időtől függően 1 millió forint havonta. A jogszabály 
kimondja, hogy az ügyeletben részt kell venni, de ismét nem szabályozza annak mértékét. A 
finanszírozás miatt kevésbé hajlandóak ügyelni az orvosok. Az ügyeleti ellátás finanszírozására 
a város 40-50 millió forrást biztosít. A két településnek egyre nehezebb ezt megoldani. Az árak 
emelkednek. Az intézményvezetőnek a helyettesítést meg kell oldania magasabb óradíj 
ellenében. Az orvosoknak korábban tettünk egy ajánlatot, melyre senki sem tett nyilatkozatot. 
Majd később dr. Svébis Jánostól érkezett egy átdolgozott szerződés ajánlat. A mi ajánlatunk 
szerint az orvosok 40 órában kötelesek havonta ügyeletet vállalni. Az orvosok által átdolgozott 
verziót nincs értelme aláírni, mert havonta egy 24 órás szolgálat vagy kétszer 16 órás 
hétköznapi ügyeleti szolgálattal ők a kötelezettségüknek eleget tesznek. A jogszabály 
kimondja, hogy az ügyeleti ellátás a háziorvosok sürgősségi ellátása. Ha elfogadnánk ezt a 
verziót, akkor havonta több mint 20 nap maradna, amit nekünk külső piaci finanszírozási alapon 
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kéne megoldani. Ez drága és kevés ilyen orvos van, aki elvállal ilyen feladatot. Elindult egy 
mintaprogram Hajdú-Bihar megyében. Az orvosi ügyeletet nem csak orvosok láthatják el, 
hanem mentőtisztek vagy okleveles ápolók. Ezek a változások 2022. január 1-vel vagy 2022. 
július 1-vel talán bevezetésre fognak kerülni. Az új jogszabályi környezetet mindenféle képpen 
célszerű megvárni. Intézményvezető Asszony bizottsági ülésen elmondta, hogy jelen 
helyzetben el kell napolni a döntést az új jogszabályi környezet megjelenéséig.  
 
Juhász Gyula polgármester: A határozat-tervezet szerint később fogjuk tárgyalni. Figyelembe 
fogjuk venni Lajosmizse döntését. 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: 
 
40/2021. (VIII.12.) ÖH. 
A 26/2021. (V.03.) Polgármesteri Határozat  
végrehajtásának felfüggesztése 

H A T Á R O Z A T 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 26/2021. 
(V.03.) Polgármesteri Határozattal elfogadott Lajosmizse és Felsőlajos Lakosságának 
Háziorvosi Sürgősségi Ellátásának szabályozására létrehozott Ügyeleti Renddel 
összefüggésben hozott döntés végrehajtását, mely szerint az Önkormányzattal kötött 
egészségügyi feladat-ellátási szerződések és személyes közreműködői szerződések 
módosításra kerülnek felfüggeszti. 

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ügyeleti 
Rend szabályozását a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatát követően tárgyalja.   

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
2. napirendi pont: 
Járási Egészségterv jóváhagyása  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Járási Egészségterv terjedelmes anyag, amit el kell fogadni. 
Változások várhatóak a közeljövőben. Támogatni kell a tervet, és reméljük előrébb viszi a 
rendszert.  
 
dr. Balogh László jegyző: Az egészségfejlesztési iroda járási szinten néhány éve jött létre. 
Kecskemét kérte a járási települések hozzájárulását, amit megadtak. Józsáné dr. Kiss Irén 
intézményvezető nyilatkozott a fejlesztési tervről, amit megfelelőnek tart. Előzetesen 
véleményezve lett Lajosmizse és Felsőlajos vonatkozásában is. Néhány észrevétel volt 
Lajosmizse részéről, amit Józsáné dr. Kiss Irén tett meg. Ő működik együtt az irodával. 
Intézményvezető Asszony hasznosnak találja az iroda működését. A vélemények beépítésre 
került a tervbe és most megküldésre az átdolgozott verzió.  
 
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: 
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41/2021. (VIII.12.) ÖH. 
Járási Egészségterv jóváhagyása 

Határozat 
 

1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 
melléklete szerinti „A KECSKEMÉTI JÁRÁS EGÉSZSÉTERVE 2021-2026” 
dokumentumot.     

2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Juhász Gyulát, hogy 
a döntésről Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesterét tájékoztassa.  
 
Felelős: Képviselő-testület 

  Határidő: 2021. augusztus 12.  
3. napirendi pont: 
Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
támogatásra 

Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: A pályázati kiírás megjelenését követően a szakmai munka 
elkezdődött, amelynek eredményeként a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. Észak-
Kiskunsági Erdészete telefonon tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 1 erdei m3 kemény 
lombos tűzifa (akác tűzifa) beszerzési értéke 16.000.- forint + ÁFA. A támogatás mértéke 
kemény lombos fafajta esetében 15.000.- forint/erdei m3 + ÁFA. Keménylombos tűzifa 
igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 erdei m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. 
Ezen időszakban erre jogosultak átlagszáma 29 fő volt, azaz a maximálisan igényelhető 
mennyiség 58 erdei m3. Az önkormányzati saját erő összege 73.660.- forint. Ellenszolgáltatást 
nem kérhetünk a szállításnál. Benyújtásra kerül a pályázat. A fűrészelést és a szállítást kell 
megoldani. Minden feltétel biztosított. Nagy segítséget jelent a családok részére. Van-e ezzel 
kapcsolatban észrevétel, javaslat?  
 
Majoros István képviselő: Ki jogosult a támogatásra? 
 
dr. Balogh László jegyző: Rendelet rászorultsági alapon szabályozza a támogatottak körét.  
 
Juhász Gyula polgármester: A rendelet tartalmazza az igénylés feltételeit. A jövedelem határ 
módosításra került a rendeletben. Az összefűrészelt fát pár nap alatt kiszállítjuk. Amennyiben 
további kérdés 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: 
 
42/2021. (VIII.12.) ÖH. 
Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó támogatásra 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja 
igényét Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény 
3. melléklet I.2.2.1. pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján a 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra.  
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2.) Az 1.) bekezdésben igényelt támogatás 58 erdei m3 a kemény lombos fafajtából, 

melynek Felsőlajos Község Önkormányzatát terhelő önrésze 58.000.- Ft + Áfa, azaz 
mindösszesen bruttó 73.660.- Ft, amelyet Felsőlajos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2021. 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 semmilyen 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: 2021. augusztus 12. 

 
 
4. napirendi pont: 
Településrendezési eszközök módosítása  
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: A rendezési tervet felül kell majd vizsgálni 2021. évben. Egy 
területen napelem parkot létesítenének. A terület gazdasági övezetbe van besorolva. Erre a 
napelem parkra nem ad teljes körű lehetőséget és módosítani kell a besorolást. Ez egyszerű 
eljárás. A költségeket a kérelmező téríti meg. Kötelező elemeket, előírások teljesíteni kell a 
kérelmezőknek. Kovács Gábort megkérem, az előterjesztésről mondjon pár szót! 
 
Kovács Gábor főépítész: A kérelmező kiegészítette a kérelmét. A Gksz övezet 2013-as 
kijelölésekor, mivel mezőgazdasági területen lett kijelölve beépítésre szánt terület, a jogszabály 
értelmében a települési szintű biológiai aktivitás érték nem csökkenhetett, ezért fásítás lett 
előírva. A kérelmezőknek a kijelölt fásítás nem jó helyen van. A másik ok egy bizonyos 
teljesítmény fölött nem lehet gazdasági övezetbe napelem parkot létesíteni. A terület Gksz-1* 
jelű gazdasági, kereskedelmi szolgáltató építési övezetben van, ahol erőmű 500 kW 
teljesítményig elhelyezhető lenne, azonban a kérelmezők ennél nagyobb, 996 kW-os erőművet 
terveznek. A kérelmet kiegészítették egy bioaktivitás érték számítással. A napelem park 
övezetnek nem 0 az aktivitása, mint egy ipari területnek. Egy megújuló energia befogadására 
alkalmas terület nem 0, hanem valamennyi. Számításból az derül ki, hogy ez saját telken 
pótolható, ha levesszük fásítási kötelezettséget. Ha azt feltételezzük, hogy fű nő az egész 
területen, akkor a bioaktivitás számítás kompenzálható. Háromoldalú megállapodást fogunk 
kötni a kérelmezővel és a tervezővel. A költségeket a kérelmező vállalja. Technikailag az 
önkormányzat tudja a rendezési tervet módosítani. Vélemények beérkezése után a rendezési 
terv módosítása a viszonylag egyszerű tárgyalásos eljárás keretében módosítható, ezt javaslom 
az eljárás egyszerűsítése érdekében. Ezek után ismét meg kell tárgyalni a testületnek az 
anyagot.  
 



7 
 

Juhász Gyula polgármester: A hatóságok részéről is majd elvárás lesz a beruházás felé, hogy 
olyan módon legyen megvalósítva, hogy a későbbiek folyamán a Képviselő-testület elé kerül. 
A 045/6 helyrajzi számú ingatlanon (Atyafi György homokfúvó telepe mellett) lesz 
megvalósítva a tervezett naperőmű. Kiemelt fejlesztési területté kell nyilvánítani. 
Kovács Gábor főépítész: A rendezési terv módosításának három féle eljárási rendje van. A 
teljes eljárásrend a leghosszabb, legbonyolultabb, legtöbb szereplős. A másik kettő egyszerűbb 
változat. A viszonylag egyszerűbb verziónál kiemelt beruházási területnek kell lennie. Az 
elkészült terv végig lesz egyeztetve és a kész anyag lesz döntés elé hozva. A többi egyeztetési 
mód lassabb. A teljes eljárási rendnél a szándékot a lakosság előtt kell véleményezni, majd a 
beérkezett hozzászólásokat el kell küldeni az összes szereplőnek. Itt konkrét ismeret van a 
célról. A szándékolt célnak ki van dolgozva a terv és a komplett tervről ad véleményt. Utána 
vagy elfogadjuk vagy nem a tervet.  
 
Juhász Gyula polgármester: A rendezési tervet módosítani kell. Célszerű felmérni milyen 
más igények a településen és milyen igényeket kell még figyelembe venni. Most a kérelmezők 
gyorsítani szeretnék az eljárást. Most eltolódik majd a rendezési terv módosítása? 
 
Kovács Gábor főépítész: Igen. Az év elején meghoztuk a felülvizsgálathoz szükséges döntést, 
bekértük az ajánlatokat és a tervezési szerződést előkészítettük. A megjelent 
kormányrendeletek egy teljesen új, valamivel egyszerűbb feltételrendszert és ehhez 
kapcsolódóan új határidőket és kötelezettségeket állapítanak meg az önkormányzatok számára 
a településrendezés terén.  
 
Juhász Gyula polgármester: Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? 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: 
 
43/2021. (VIII.12.) ÖH. 
Településrendezési eszközök naperőmű létesítéséhez kapcsolódó módosítása 

Határozat 
 

 

1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a község településrendezési 
eszközei módosításának elindításáról dönt a következők szerint: 

a felsőlajosi 045/6 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának és szabályozásának 
megváltoztatása megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területre. 
 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pont 
szerinti módosítások területeit a beruházások megvalósítása miatt kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánítja. A módosításhoz kapcsolódó költségeket a kérelmező viseli. 

 
3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

az 1. és 2. pontok végrehajtásához szükséges tervezési, településrendezési szerződések 
megkötésére, eljárások lefolytatására, valamint minden további intézkedés megtételére 
azzal, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásához 

a) az érintett ingatlan tulajdonosainak írásos hozzájárulását be kell szerezni 
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b) a rendezési terv készítése során figyelemmel kell lenni a szomszéd ingatlanok 
rendeltetésszerű használhatóságának biztosítására. 

 
 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2021. augusztus 12. 

5. napirendi pont: 
Felsőlajos Község Polgármestere tájékoztatója a veszélyhelyzet ideje alatt hozott 
döntéseiről Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: 
A veszélyhelyzet alatt a polgármester által meghozott  

 rendeletek száma: 14 db 
 határozatok száma: 51 db 

A veszélyhelyzet alatt hozott valamennyi polgármesteri döntésre előkészített előterjesztés a 
döntéshozatalt megelőzően és az azokhoz kapcsolódóan meghozott döntések - rendeletek és 
határozatok – a döntéshozatal utáni 1-2 munkanapon belül e-mail-en megküldésre kerültek.  
 
dr. Balogh László jegyző: Az előterjesztések mindig megküldésre kerültek a Képviselő-
testület részére a veszélyhelyzet ideje alatt. Csak azokat a döntéseket, rendeletek hoztuk meg 
amelyek szükségesek és arányosak voltak az adott helyzetben, például határidő vagy a település 
működő képessége miatt szükséges volt. A halasztható témakörökről nem lett döntés.  
 
Juhász Gyula polgármester: Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? 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: 
44/2021. (VIII.12.) ÖH. 
Polgármester veszélyhelyzet alatt hozott döntéseinek megerősítése 
 

Határozat 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
veszélyhelyzet alatt hozott döntéseiről készült tájékoztatót áttekintette és a 
meghozott döntéseket megerősíti. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. augusztus 12. 
 
6. napirendi pont: 
Előkészítő döntés meghozatala VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú pályázattal kapcsolatosan 
Előadó: Juhász Gyula polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester: Kiosztós előterjesztés következik. Felsőlajos település 
vonatkozásában a Kuning Kft-től a Tanyacsárda bejáratáig húzódó kb 480 méter hosszú, kb 5,5 
méter széles, szilárd burkolattal rendelkező, 050 hrsz-ú külterületi közút szilárd burkolatának 
felújítását javasolnám tárgyi pályázat által. A maximálisan megigényelhető támogatás 300 
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millió forint. Ez az út szakasz folyamatosan karbantartás igényel. A pályázat benyújtásához az 
önkormányzatnak szükséges megterveztetni egy út tervezővel a felújítandó útszakaszt, 
valamint szükséges megbízni egy szakembert, aki elkészíti a pályázathoz kötelezően 
benyújtandó megvalósíthatósági tanulmányt. E két feladat becsült maximális összege 2 millió 
forint körül várható. Nyertes pályázat esetén az összeg elszámolható. Pályázatnak a támogatási 
intenzitása 95 %-os. Az önerő mértéke 5 %.  Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? 
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: 
 
45/2021. (VIII.12.) ÖH. 
Előkészítő döntés meghozatala VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú pályázattal kapcsolatosan 
 

Határozat 
 

1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármester a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a 
vidéki térségekben - „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívással 
kapcsolatosan a Felsőlajos 050 hrsz-ú megvalósítási helyszín vonatkozásában az 
előkészítő szakmai munka elindítására. 
 

2.)  Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a határozat 1) pontjában megjelölt megvalósítási helyszín 
vonatkozásában a pályázat előkészítésére, ehhez kapcsolódóan a kiviteli tervek és a 
megvalósítási tanulmány elkészítésére, valamennyi szükséges intézkedés megtételére, 
szerződések megkötésére. 
 

3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 2.) pontjában 
rögzített feladatokra maximum bruttó 2.000.000 forintot biztosít az alábbiak szerint:  
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésről 
szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község 
Önkormányzata 2021. évi kiadásai táblázata 1.5.4.1. Általános tartalék elnevezésű sora 
terhére 1.200.000.- forintot tervezésre, 800.000.- forintot megvalósíthatósági tanulmány 
elkészíttetésére biztosít. 

 
 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2021. augusztus 12. 

 
7. napirendi pont: 
Egyebek 
 
Juhász Gyula polgármester: A tanyabusz pályázat támogatást nyert. A hivatalos értesítés 
megérkezett. Az NMI-n keresztül 2 millió forint támogatást kaptunk. Ezt az összeget idén fel 
kell használni.  
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8. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Juhász Gyula polgármester: Van- e valakinek kérdése, interpellációja? Basky Andrásnak 
átadom a szót! 
 
Basky András Lajosmizse Város polgármestere: Sok szeretettel meghívom a Képviselő-
testületet a Szent István napi Lajosmizsei Napokra és az állófogadásra és a bográcsebédre. 
Várunk mindenkit sok szeretettel! 

Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a meghívást! Van- e valakinek kérdése, 
interpellációja?  Amennyiben nincs a mai soros nyílt testületi ülést 13.27 órakor bezárom!  
 

kmf. 
 

 
 

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

 


